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MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N
ПРИКАЗ

„____” ___________ ____     or. Chişinău                  Nr. __________________
                                                г. Кишинев

Privind acceptarea şi publicarea Standardelor 
de audit şi Codului etic

Întru executarea prevederilor Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind acti-
vitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 
530), cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrii Guvernului Republi-
cii Moldova nr.180  din 23 martie 2012 „Privind aplicarea Standardelor de audit 
şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 210), 

O R D O N:

1. Se acceptă, în baza Acordului privind dreptul de reproducere a  Standardelor 
de audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul Finanţelor la 
2 aprilie 2012 şi Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare 
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor la 4 aprilie 2012, aplicarea pe teritoriul 
Republicii Moldova pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele 
începînd cu 1 ianuarie 2012, publicarea în Ediţie Specială a Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor în 
reţeaua Internet a:

1) Standardului Internaţional de Control al Calităţii (ISQC):
ISQC 1 Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale 

situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe

2) Standardelor Internaţionale de Audit (ISA):
ISA 200 Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit 

în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit

14 2012iunie 64
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ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit
ISA 220 Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare
ISA 230 Documentaţia de audit
ISA 240 Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al 

situaţiilor financiare
ISA 250 Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor 

financiare
ISA 260 Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa
ISA 265 Comunicarea deficienţilor în controlul intern către persoanele însărcinate 

cu guvernanţa şi către conducere
ISA 300 Planificarea unui audit al situaţiilor financiare
ISA 315 Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin 

înţelegerea entităţii şi a mediului său
ISA 320 Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit
ISA 330 Răspunsul auditorului la riscurile evaluate
ISA 402 Consideraţii de audit aferente unei entităţi care utilizează o organizaţie  

prestatoare de servicii  
ISA 450 Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului
ISA 500 Probe de audit
ISA 501 Probe de audit – consideraţii specifice pentru elementele selectate
ISA 505 Confirmări externe
ISA 510 Misiuni de audit iniţiale – solduri iniţiale
ISA 520 Proceduri analitice
ISA 530 Eşantionarea în audit
ISA 540 Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoar-

ea justă şi a  prezentărilor aferente
ISA 550 Părţi afiliate
ISA 560 Evenimente ulterioare
ISA 570 Principiul continuităţii activităţii
ISA 580 Declaraţii scrise
ISA 600 Considerente speciale – auditul situaţiilor financiare ale grupului (inclu-

siv activitatea auditorilor componentelor)  
ISA 610 Utilizarea activităţii auditorilor interni
ISA 620 Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului
ISA 700 Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare
ISA 705 Modificări ale opiniei raportului auditorului independent
ISA 706 Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditoru-

lui independent
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ISA 710 Informaţii comparative – cifre corespondente şi situaţii financiare com-
parative

ISA 720 Responsabilităţile auditorului cu privire la alte informaţii din documen-
tele care conţin situaţii financiare auditate

ISA 800 Considerente speciale – auditul situaţiilor financiare întocmit în conform-
itate cu cadrele generale cu scop special

ISA 805 Considerente speciale – audituri ale componentelor individuale ale situ-
aţiilor financiare, elementelor specifice, conturi sau aspecte ale situaţiilor 
financiare

ISA 810 Misiuni de raportare cu privire la situaţii financiare simplificate 

3) Codului  etic al profesioniştilor contabili (Codul etic)

4) Declaraţiilor Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS):
IAPS 1000 Proceduri de confirmare interbancară
IAPS 1004 Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai 

băncilor
IAPS 1005 Considerente speciale în auditul entităţilor mici
IAPS 1006 Auditul situaţiilor financiare ale băncilor
IAPS 1010 Luarea în considerare a aspectelor privind mediul înconjurător în 

auditul situaţiilor financiare
IAPS 1012 Auditul instrumentelor financiare derivate
IAPS 1013 Comerţul electronic – efecte asupra auditului situaţiilor financiare
IAPS 1014 Raportul auditorului cu privire la conformitatea cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară

5) Standardelor Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE):
ISRE 2400 Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare
ISRE 2410 Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor  in-

dependent al entităţii

6) Standardelor Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE):
ISAE 3000 Misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informa-

ţiilor financiare istorice
ISAE 3400 Examinarea informaţiilor financiare prognozate

7) Standardelor Internaţionale pentru Servicii Conexe (ISRS):
ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile finan-

ciare
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ISRS 4410 Misiuni de compilare a situațiilor financiare
2. Se abrogă:

1) Standardele Naţionale de Audit (SNA):
SNA 110 Terminologia folosită în Standardele Naţionale de Audit
SNA 120 Baze conceptuale ale Standardelor Naţionale de Audit
SNA 200 Obiectivul şi principiile generale ale unui audit al rapoartelor financiare
SNA 210 Condiţiile angajamentelor de audit
SNA 220 Controlul calităţii lucrărilor de audit
SNA 230 Documentaţia
SNA 240 Frauda şi eroarea
SNA 250 Luarea în considerare a cerinţelor actelor legislative şi normative la 

exercitarea auditului rapoartelor financiare
SNA 260 Comunicarea aspectelor de audit  persoanelor (organelor) autorizate 

responsabile de conducerea agentului economic
SNA 300 Planificarea 
SNA 310 Cunoaşterea business-ului 
SNA 320 Caracter semnificativ în audit
SNA 330 Proceduri de audit  aferente riscurilor evaluate
SNA 400 Evaluarea riscului şi controlul intern
SNA 401 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate
SNA 402 Probleme de audit ce ţin de agenţii economici care utilizează serviciile 

organizaţiilor de deservire
SNA 500 Dovezi de audit
SNA 501 Dovezi de audit – probleme suplimentare referitoare la anumite posturi
SNA 505 Confirmări externe
SNA 510 Angajamentele iniţiale – solduri la începutul perioadei
SNA 520 Proceduri analitice
SNA 530 Eşantionul de audit şi alte proceduri de testare selectivă
SNA 540 Auditul estimărilor contabile
SNA 545 Auditul evaluărilor şi dezvăluirilor în rapoartele financiare a elemente-

lor reflectate la valoarea justă 
SNA 550 Părţi legate
SNA 560 Evenimente după data întocmirii rapoartelor financiare
SNA 570 Principiul continuităţii activităţii 
SNA 580 Declaraţii ale conducerii 
SNA 600 Utilizarea lucrărilor altui auditor
SNA 610 Utilizarea lucrărilor de audit intern
SNA 620 Utilizarea lucrărilor expertului
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SNA 700 Raport al auditorului asupra rapoartelor financiare
SNA 710 Informaţia comparativă
SNA 720 Altă informaţie în documentele ce includ rapoartele financiare auditate
SNA 800 Raport al auditorului privind auditul cu obiectiv special
SNA 810 Examinarea informaţiei financiare previzionale
SNA 910 Angajamente de examinare limitată a rapoartelor financiare
SNA 920 Angajamente de efectuare a procedurilor convenite referitoare la 

informaţia financiară
SNA 930 Angajamente de întocmire a rapoartelor financiare

2) Regulamentele privind Practica de Audit (RPPA):
RPPA 1000 Proceduri de confirmare interbancare
RPPA 1001 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – micro-

computere autonome  
RPPA 1002 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – sisteme 

computerizate ce activează în regim de timp real
RPPA 1003 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – sisteme 

de baze de date
RPPA 1004 Relaţiile dintre organele ce reglementează activitatea bancară şi 

auditorii externi
RPPA 1005 Particularităţi ale auditului micului business
RPPA 1007 Comunicarea cu conducerea
RPPA 1008 Evaluarea riscului şi controlul intern – particularităţi în mediul  sis-

temelor informaţionale computerizate
RPPA 1009 Tehnici de audit cu utilizarea computerilor
RPPA 1010 Examinarea problemelor de  mediu la exercitarea auditului rapoartelor 

financiare
RPPA 1013 Comerţul electronic-efectul asupra auditului rapoartelor financiare
RPPA 1014 Raport al auditorului cu privire la conformitatea rapoartelor financi-

are cu Standardele Naţionale de Contabilitate

3) Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Re-
publica Moldova,

aprobate prin ordinile Ministrului Finanţelor nr. 62 din 12.06.2000, nr. 118 din 
12.12.2000, nr. 127 din 25.12.2000, nr. 29 din 01.03.2001, nr. 68 din 08.07.2002, 
nr. 51 din 05.08.2003, nr. 66 din 06.11.2003, nr. 44 din 15.07.2004, nr. 90 din 
29.12.2004, nr. 39 din 14.04.2005, nr. 58 din 23.06.2005, nr. 87 din 17.10.2005, 
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nr. 30 din 02.03.2006, nr. 51 din 22.06.2006, nr. 71 din 06.10.2006, nr. 16 din 
12.02.2007, nr. 60 din 05.06.2007, nr. 96 din 26.11.2007, (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 91-93 din 29.07.2000, nr. 157-159 din 21.12.2000, nr. 
163-165 din 29.12.2000, nr. 29-30 din 15.03.2001, nr. 103-105 din 18.07.2002, 
nr. 173-176 din 12.08.2003, nr. 239-242 din 05.12.2003, nr. 119-122 din 
23.07.2004, nr. 242-245 din 31.12.2004, nr. 62-64 din 22.04.2005, nr. 92-94 din 
08.07.2005, nr. 151-153 din 11.11.2005,  nr. 47-50 din 24.03.2006, nr. 98-101 
din 30.06.2006, nr. 162-163 din 13.10.2006, nr. 29-31 din 02.03.2007, nr. 82-85 
din 15.06.2007, nr. 188-191 din 07.12.07).

M I N I S T R U                                                 Veaceslav NEGRUŢA
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Servicii cuprinse în declarațiile IAASB

Audituri și revizuiri ale informațiilor
financiare istorice

Misiuni de asigurare altele decât auditul
și revizuirea informațiilor financiare

istorice

ISQC 1-99 Standardele Internaționale de Control al Calității

Cadrul general internațional pentru misiunile de asigurare

ISA 100-999
Standardele Internaționale de

Audit

IAPS 1000-1999
Declarațiile Internaționale
privind practica de audit

ISRE 2000-2699
Standardele Internaționale pentru

misiunile de revizuire

ISRS 4000-4699
Standardele internaționale

pentru servicii conexe

Servicii conexe
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Rezervate pentru

Declarațiile Internaționale privind
practica misiunilor de revizuire

IRSPS 4700-4999
Rezervate pentru

Declarațiile internaționale privind
practica serviciilor conexe

IAEPS 3700-3999
Rezervate pentru Declarațiile Internaționa-
le privind practica misiunilor de asigurare

ISAE 3000-3699
Standardele Internaționale pentru misiunile

de asigurare
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CADRUL GENERAL INTERNAŢIONAL 
PENTRU MISIUNI DE ASIGURARE

Introducere 
1. Acest Cadru general defineşte şi descrie elementele şi obiectivele unei mi-

si-uni de angajament şi identifică misiunile pentru care se aplică Standar-
dele Internaţionale de Audit (ISA), Standardele Internaţionale pentru Mi-
siunile de Revizuire (ISRE) şi Standardele Internaţionale pentru Misiunile 
de asigurare. El asigură un cadru de referinţă pentru: 
(a) Profesioniştii contabili în practica publică („practicieni”) în derularea 

misiunilor de asigurare. Pentru profesioniştii contabili în sectorul pu-
blic se fac referiri la finalul Cadrului general la Perspectiva Sectoru-
lui Public. Auditorii care nu activează nici în practica publică, nici în 
sectorul public, sunt încurajaţi să aibă în vedere Cadrul general atunci 
când derulează misiuni de asigurare;1 

(b) Alte persoane implicate în misiuni de asigurare, inclusiv utilizatorii 
vizaţi de un raport de asigurare şi părţile responsabile, şi 

(c) Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare 
(IAASB) în dezvoltarea ISA, ISRE şi ISAE. 

2. Acest Cadru general nu stabileşte standarde şi nu furnizează cerinţe de pro-
cedură pentru derularea misiunilor de asigurare. ISA, ISRE şi ISAE conţin 
principii de bază, proceduri esenţiale şi recomandări aferente, consecvente 
cu conceptele din acest Cadru general, necesare pentru derularea misiuni-
lor de asigurare. Relaţia dintre Cadrul general şi ISA, ISRE şi ISAE este 
prezentată în „Structura declaraţiilor emise de IAASB”, secţiune în cadrul 
Ghidului pentru Declaraţiile Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică. 

3. Prezentarea generală a Cadrului general este următoarea: 
 y Introducere: Acest Cadru general se referă la misiunile de asigurare 

efectuate de practicieni. El furnizează un cadru de referinţă pentru prac-
ticieni şi alte persoane implicate în misiunile de asigurare, precum cei 
care angajează un practician (partea angajatoare). 

 y Definiţia şi obiectivele unei misiuni de asigurare. Această secţiune de-
fineşte misiunile de asigurare şi identifică obiectivele a două tipuri de 
misiuni de asigurare care sunt permise să fie derulate de un practician. 

1 Dacă un profesionist contabil ce nu activează în practica publică, de exemplu, un auditor intern, 
aplică acest Cadru, şi (a) se face referire la acest Cadru, ISA, ISRE sau ISAE în raportul profesio-
nistului contabil; şi (b) profesionistul contabil sau alţi membri ai echipei de asigurare şi, după caz, 
angajatorul profesionistului contabil, nu sunt independenţi faţă de entitatea în privinţa căreia se 
desfăşoară misiunea de asigurare, lipsa independenţei şi natura relaţiei(relaţiilor) entitatea se pre-
zintă în mod evidenţiat în raportul contabilului profesionist. Totodată, raportul nu include cuvân-
tul „independent” în titlu, iar scopul şi utilizatorii raportului sunt restricţionaţi.
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CADRUL GENERAL INTERNAŢIONAL 
PENTRU MISIUNI DE ASIGURARE

Prezentul Cadru denumeşte aceste două tipuri misiuni de asigurare rezo-
nabilă şi misiuni de asigurare limitată2. 

 y Aria de aplicabilitate a Cadrului general: Această secţiune face dis-
tincţie între misiunile de asigurare şi alte misiuni, precum misiunile de 
consultanţă. 

 y Acceptarea misiunii: Această secţiune stabileşte caracteristicile ce trebu-
ie demonstrate înainte ca practicianul să accepte misiunea de asigurare. 

 y Elementele unei misiuni de asigurare: Această secţiune identifică şi pune 
in discuţie cinci elemente ale misiunilor de asigurare ce trebuie avute in 
vedere in prezentarea practicianului: relaţia tripartită, problema in cau-
ză, criteriile, probele şi raportul de asigurare. Secţiunea explică impor-
tanţa distincţiei intre misiunile de asigurare rezonabilă şi misiunile de 
asigurare limitată (reliefate, de asemenea, şi in Anexă). De asemenea, 
această secţiune pune in discuţie, spre exemplu, variabilitatea semnifi-
cativă a problemelor misiunilor de asigurare, caracteristicile solicitate 
pentru fiecare criteriu, rolul riscului şi al pragului de semnificaţie in mi-
siunile de asigurare, precum şi modul in care se formulează concluziile 
pentru fiecare din cele două tipuri de misiuni de asigurare. 

 y Utilizarea inadecvată a numelui practicianului: Această secţiune pune 
in discuţie implicarea asocierii practicianului cu o anumită problemă. 

Principii de etică şi standarde pentru controlul calităţii 
4. In completarea acestui Cadru general şi a ISA, ISRE şi ISAE, practicienii 

care efectuează misiuni de asigurare sunt indrumaţi de: 
(a) Codul etic al profesioniştilor contabili al IFAC (Codul), care stabileşte 

principiile de etică fundamentale pentru profesioniştii contabili, şi 
(b) Standardele Internaţionale de Controlul Calităţii (ISQC), care stabilesc 

standarde şi furnizează indrumări pentru controlul calităţii firmei.3

5. Partea A a Codului stabileşte principiile de etică fundamentale pe care toţi 
profesioniştii contabili  trebuie să le respecte, care includ: 
(a) Integritate; 
(b) Obiectivitate; 
(c) Competenţă profesională şi atenţia cuvenită; 
(d) Confidenţialitate; şi 
(e) Comportament profesional. 

2 În special pentru misiunile de asigurare privind informaţiile financiare istorice, misiunile de 
asigurare rezonabilă sunt numite audituri, iar misiunile de asigurare limitată sunt numite revizuiri.
3 Standarde şi recomandări suplimentare cu privire la controlul calităţii pentru tipurile specifice 
de misiuni de asigurare sunt stabilite in ISA, ISRE şi ISAE.



16

CADRUL GENERAL INTERNAŢIONAL 
PENTRU MISIUNI DE ASIGURARE

6. Partea B a Codului, care se aplică numai profesioniştilor contabili in prac-
tica publică („practicieni”) cuprinde o abordare generală a independenţei 
care trebuie avută in vedere, pentru fiecare misiune de asigurare, amenin-
ţările la adresa independenţei, măsurile de siguranţă acceptate şi interesul 
public. Această parte solicită firmelor şi membrilor echipelor de asigurare 
să identifice şi să evalueze situaţiile concrete şi relaţiile ce au produs ame-
ninţări la adresa independenţei şi să intreprindă cele mai adecvate acţiuni 
pentru eliminarea acestor ameninţări sau reducerea lor la un nivel accepta-
bil prin aplicarea măsurilor de siguranţă. 

Definiţia şi obiectivele misiunii de asigurare 
7. „Misiunea de asigurare” reprezintă o misiune in care un practician işi ex-

primă o concluzie destinată creşterii gradului de incredere a utilizatorilor 
vizaţi, alţii decat partea responsabilă, in privinţa rezultatului evaluării sau 
cuantificării unui anumit aspect in funcţie de criterii. 

8. Rezultatul evaluării sau cuantificării unei anumite probleme reprezintă in-
formaţiile ce rezultă din aplicarea criteriilor asupra problemei respective. 
De exemplu: 

 y Recunoaşterea, cuantificarea, prezentarea şi descrierea în situaţiile fi-
nanciare (rezultatul) în urma aplicării unui cadru de raportare financiară 
pentru recunoaştere, cuantificare, prezentare şi descriere, precum Stan-
dardele Internaţionale de Raportare Financiară, (criterii) privind poziţia 
financiară a unei entităţi, performanţa financiară şi fluxurile de numerar 
(aspectul în cauză). 

 y O afirmaţie referitoare la eficacitatea controlului intern (rezultatul) re-
zultă din aplicarea cadrului general pentru evaluarea eficacităţii contro-
lului intern, cum ar COSO4 sau CoCo5 (criterii), referitoare la controlul 
intern, un proces (aspectul în cauză). 

In continuarea Cadrului general, termenul „informaţii specifice” va fi uti-
lizat pentru a exprima rezultatul procesului de evaluare sau cuantifi-care a 
unui aspect. El reprezintă „informaţii specifice” despre care prac-ticianul 
colectează suficiente probe adecvate pentru a asigura o bază re-zonabilă de 
exprimare a concluziei intr-un raport de asigurare. 

9. Este posibil ca informaţiile specifice să nu fie exprimate in mod adecvat in 
contextul subiectului  şi al criteriilor respective, şi de aceea pot fi denatura-

4 „Controlul intern – Cadru General Integrat” Comitetul Organizaţiilor de Sponsorizare a Comi-
si-ei Treadway
5 „Recomandări pentru evaluarea controlului – principii CoCo” Criterii ale Consiliului de Con-
trol, Institutul Canadian al Experţilor Contabili



17

CADRUL GENERAL INTERNAŢIONAL 
PENTRU MISIUNI DE ASIGURARE

te, eventual intr-o măsură semnificativă. Acest lucru se intamplă in cazul in 
care informaţiile specifice nu reflectă in mod adecvat aplicarea criteriilor 
asupra aspectului in cauză, de exemplu, in cazul in care situaţiile financiare 
ale unei entităţi nu oferă o imagine fidelă (sau nu prezintă in mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative), a poziţiei financiare, performanţei financiare 
şi a fluxurilor de numerar, in conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară sau, in cazul in care afirmaţiile entităţii potrivit cărora 
controlului său intern este eficace nu este declarată in mod fidel, sub toate 
aspectele semnificative pe baza COSO sau CoCo. 

10. In unele misiuni de asigurare evaluarea sau cuantificarea unei anumite pro-
bleme se efectuează de partea responsabilă, iar informaţiile specifice sunt 
sub forma unei afirmaţii a părţii responsabile, care este disponibilă utiliza-
torilor vizaţi. Astfel de misiuni sunt denumite „misiuni bazate pe afirmaţii”. 
In alte misiuni de asigurare, practicianul, fie efectuează direct evaluarea 
sau cuantificarea unui anumit subiect, fie obţine o declaraţie cu privire la 
acesta de la partea responsabilă ce a efectuat evaluarea sau cuantificarea, 
fără ca aceasta să fie disponibilă utilizatorilor vizaţi. Informaţiile specifice 
sunt disponibile utilizatorilor vizaţi prin intermediul raportului de asigura-
re. Aceste misiuni sunt denumite „misiuni de raportare directă”. 

11. Conform acestui Cadru general, există două tipuri de misiuni de asigu-
rare care se permit a fi efectuate de un practician: o misiune de asigurare 
rezonabilă şi o misiune de asigurare limitată. Obiectivul unei misiuni de 
asigurare rezonabilă este de a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel 
acceptabil de scăzut în condiţiile date ale unei misiuni6 ca bază pentru ex-
primarea de către practician a concluziilor într-o formă pozitivă. Obiectivul 
unei misiuni de asigurare limitată este acela de a reduce riscul misiunii de 
asigurare la un nivel acceptabil în condiţiile date ale misiunii, dar mai mare 
decât în cazul misiunii de asigurare rezonabilă, şi reprezintă deci o bază 
pentru exprimarea de către practician a concluziilor într-o formă negativă. 

12. Nu toate misiunile derulate de un practician sunt misiuni de asigurare. Alte 
misiuni frecvente derulate nu răspund definiţiei de mai sus (şi de aceea nu 
sunt acoperite de acest Cadru general) şi includ: 

 y Misiuni prevăzute de Standardele Internaţionale pentru Servicii Cone-
xe, precum misiuni cu proceduri agreate şi compilaţii ale informaţiilor 
financiare sau ale altor informaţii. 

 y Întocmirea declaraţiilor fiscale, în cazul în care nu se exprimă nici o 
concluzie de asigurare. 
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 y Misiuni de consultanţă (sau de recomandări)6, precum consultanţă ma-
nagerială şi fiscală. 

13. O misiune de asigurare poate fi o parte a unei misiuni mai ample, de exem-
plu, în cazul în care o misiune de consultanţă pentru achiziţia unei afaceri 
include solicitarea de a acorda o asigurare privind informaţiile financiare 
istorice sau viitoare. În astfel de situaţii, acest Cadru general este relevant 
numai pentru partea de asigurare a misiunii. 

14. Următoarele misiuni, care pot răspunde definiţiei din paragraful 7, nu tre-
buie să se deruleze in conformitate cu acest Cadru general: 
(a) Misiuni de atestare a procedurilor legale privind contabilitatea, auditul, 

fiscalitatea sau alte subiecte, şi 
(b) Misiuni care includ opinii profesioniste, puncte de vedere sau forme 

de exprimare, de pe urma cărora un utilizator poate deriva o oarecare 
asigurare, dacă se aplică in totalitate următoarele: 
(i) Opiniile, punctele de vedere sau exprimarea sunt pur şi simplu un 

accesoriu al misiunii totale; 
(ii) Orice formă scrisă a raportului emis este restricţionată in mod ex-

pres la utilizarea numai de către utilizatorii vizaţi, menţionaţi in 
raport; 

(iii) Potrivit inţelegerii scrise cu un utilizator vizat specificat, misiunea 
nu se doreşte a fi o misiune de asigurare, şi 

(iv) Misiunea nu se prezintă ca o misiune de asigurare in raportul pro-
fesionistului contabil. 

Rapoarte privind misiunile ce nu furnizează o asigurare 
15. Un practician ce raportează asupra unei misiuni care nu este o misiune de 

asigurare, potrivit ariei de aplicabilitate a acestui Cadru general, trebuie să 
facă distincţia clară faţă de raportul de asigurare. Pentru a nu crea confuzie 
in randul utilizatorilor, un raport care nu este un raport de asigurare, trebuie 
să evite, de exemplu: 

6 In misiunile de consultanţă se angajează un profesionist contabil cu aptitudini tehnice, educaţie 
profesională, capacitate de observare, experienţă şi cunoştinţe in domeniul procesului de consul-
tanţă. Procesul de consultanţă este un proces analitic, ce implică, in mod tipic, unele combinaţii de 
activităţi legate de subiectul stabilit, identificarea de fapte, definirea problemelor sau oportunităţi-
lor, evaluarea alternativelor, formularea de recomandări şi acţiuni, comunicarea rezultatelor, şi, 
uneori, implementarea şi urmărirea acestora. Rapoartele (dacă se emit) sunt, in general, in formă 
scrisă, narativă (sau „format lung”). In general, activitatea desfăşurată este pentru uzanţa şi bene-
ficiul clientului. Natura şi aria de cuprindere a acestei activităţi constituie obiectul unei inţelegeri 
intre profesionistul contabil şi client. Orice serviciu care răspunde definiţiei misiunii de asigurare, 
nu este o misiune de consultanţă, ci una de asigurare.
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 y Presupunerea conformităţii cu acest Cadru general, ISA, ISRE sau ISAE. 
 y Utilizarea inadecvată a cuvintelor „asigurare”, „audit” sau „revizuire”. 
 y Includerea unei declaraţii care poate fi eronat considerată in mod rezona-

bil drept o concluzie concepută cu scopul de a creşte gradul de incredere 
a utilizatorilor vizaţi privind rezultatul evaluării sau cuantificării unui 
anumit aspect conform anumitor criterii. 

16. Un practician şi partea responsabilă pot agrea aplicarea principiilor aces-
tui Cadru general pentru o misiune in care nu există alţi utilizatori vizaţi 
decat partea responsabilă, dar sunt respectate toate cerinţele ISA, ISRE sau 
ISAE. In astfel de cazuri, raportul practicianului include o declaraţie care 
restricţionează utilizarea raportului la partea responsabilă. 

Acceptarea misiunii 
17. Un practician acceptă o misiune de asigurare numai in cazul in care cunoş-

tinţele preliminare ale condiţiilor misiunii indică faptul că: 
(a) Sunt indeplinite cerinţele de etică relevante, precum independenţa şi 

competenţa profesională, şi 
(b) Misiunea prezintă toate caracteristicile următoare: 

(i) Problema in cauză este adecvată; 
(ii) Criteriile ce vor fi aplicate sunt convenabile şi disponibile utiliza-

torilor vizaţi; 
(iii) Practicianul are acces la probe suficiente şi adecvate, in susţinerea 

concluziilor sale; 
(iv) Concluziile practicianului sunt cuprinse intr-un raport scris, in for-

ma adecvată fie a misiunii de asigurare rezonabilă, fie a misiunii de 
asigurare limitată, şi 

(v) Practicianul este incredinţat că misiunea are un scop raţional. In 
cazul in care există o limitare semnificativă a ariei de aplicabilitate 
a activităţii practicianului (vezi paragraful 55), poate fi improbabil 
ca misiunea să aibă un scop raţional. De asemenea, un practician 
poate considera că partea angajatoare intenţionează să asocieze nu-
mele practicianului cu o anumită problemă, intr-un mod inadecvat 
(vezi paragraful 61). 

Standarde specifice ISA, ISRE sau ISAE pot conţine cerinţe suplimentare 
ce trebuie indeplinite inainte de acceptarea misiunii.

18. În cazul în care o misiune potenţială nu poate fi acceptată ca o misiune 
de asigurare, datorită faptului că nu prezintă caracteristicile din paragraful 
precedent, cel care angajează misiunea poate fi în măsură să identifice un 



20

CADRUL GENERAL INTERNAŢIONAL 
PENTRU MISIUNI DE ASIGURARE

alt tip de misiune ce poate răspunde necesităţilor utilizatorilor vizaţi. De 
exemplu: 
(a) Dacă criteriile iniţiale nu au fost cele mai potrivite, mai poate fi derula-

tă o misiune de asigurare dacă: 
(i) Partea implicată poate identifica un aspect al subiectului iniţial pen-

tru care criteriile iniţiale sunt potrivite, iar practicianul poate derula 
o misiune de asigurare pentru acel aspect, ca o problemă de sine 
stătătoare. În astfel de cazuri, raportul de asigurare clarifică faptul 
că nu are legătură cu problema originală, în totalitatea sa; sau 

(ii) Pot fi selectate sau întocmite criterii alternative, potrivite pentru 
problema originală. 

(b) Partea angajatoare poate solicita o misiune care nu este o misiune de 
asigurare, precum o misiune de consultanţă sau o misiune pe baza pro-
cedurilor convenite. 

19. Odată acceptată o misiune de asigurare, practicianul nu mai poate schimba 
misiunea într-o misiune de nu furnizează un nivel de asigurare, sau dintr-o 
misiune de asigurare rezonabilă într-o misiuni de asigurare limitată, fără a 
avea o justificare rezonabilă. O schimbarea a condiţiilor ce afectează uti-
lizatorii vizaţi, sau lipsa de înţelegere privind natura misiunii, în mod nor-
mal justifică cererea de schimbare a misiunii. Dacă se produce o astfel de 
schimbare, practicianul nu va putea să nu ia în considerare probele obţinute 
anterior schimbării.

Elementele unei misiuni de asigurare 
20. Această secţiune pune în discuţie următoarele elemente ale unei misiuni de 

asigurare: 
(a) Relaţia tripartită, care include un practician, o parte responsabilă şi uti-

lizatorii vizaţi; 
(b) O problematică adecvată; 
(c) Criterii adecvate; 
(d) Suficiente probe adecvate; şi 
(e) Un raport de asigurare scris în forma adecvată pentru misiunea de asi-

gurare rezonabilă sau  misiuni de asigurare limitată. 

Relaţia tripartită 
21. Misiunile de asigurare implică trei părţi separate: un practician, o parte 

responsabilă şi utilizatorii vizaţi. 
22. Partea responsabilă şi utilizatorii vizaţi pot fi din entităţi diferite, sau din 

aceeaşi entitate.Ca un exemplu al acestui ultim caz, într-o structură dualis-
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tă, consiliul de supraveghere se poate preocupa de asigurarea informaţiilor 
furnizate de consiliul de administraţie al entităţii. Relaţiile dintre partea 
responsabilă şi utilizatorii vizaţi trebuie să fie văzute în contextul specific al 
misiu-nii şi se poate abate de la liniile de responsabilitate definite mai mult 
prin tradiţie. De exemplu, un manager senior al entităţii (un utilizator vizat) 
poate angaja un practician pentru a derula o misiune de asigurare pentru un 
anumit aspect particular al activităţii entităţii, care este responsabilitatea 
imediată al celui din urmă nivel al conducerii (partea responsabilă), dar 
pentru care conducerea superioară este responsabilă în ultimă instanţă. 

Practician 
23. Termenul „practician” se utilizează în acest Cadru general într-un sens mai 

larg decât este utilizat termenul „auditor” în ISA şi ISRE, care se referă 
numai la practicienii ce efectuează o misiune de audit sau de revizuire în 
legătură cu informaţiile financiare istorice. 

24. Se poate solicita unui practician să efectueze o misiune de asigurare pentru 
o gamă largă de probleme. Unele probleme pot necesita aptitudini speciali-
zate şi cunoştinţe dincolo de cele deţinute în general de un practician. Ast-
fel cum este notat şi în paragraful 17 (a), un practician nu acceptă o misiune 
dacă, prin cunoştinţele preliminare ale condiţiilor misiunii se indică faptul 
că nu sunt îndeplinite cerinţele de etică privind competenţa profesională. 
In unele cazuri această cerinţă poate fi indeplinită de practician prin utili-
zarea muncii unei persoane din alt domeniu profesional, numit aici expert. 
In aceste cazuri, practicianul este satisfăcut de faptul că acea persoană in-
deplineşte misiunea prin deţinerea colectivă aptitudinilor şi cunoştinţelor 
necesare, iar practicianul are un anumit nivel de implicare in misiune şi in 
inţelegerea activităţii pentru care este utilizat un expert. 

Partea responsabilă 
25. Partea responsabilă este persoana (sau persoanele) care: 

(a) Într-o misiune de raportare directă, este responsabilă pentru problema 
în cauză, sau 

(b) Într-o misiune bazată pe afirmaţii, este responsabilă pentru informaţiile 
legate de problema în cauză (afirmaţiile), şi poate fi responsabil pentru 
problema respectivă. Un exemplu în care partea responsabilă răspunde 
atât pentru informaţiile specifice, cât şi pentru problema în sine, este 
acela în care o entitate angajează un practician pentru o misiune de 
asigurare privind un raport despre propriile practici de durabilitate. Un 
exemplu în care partea responsabilă răspunde pentru informaţiile lega-
te de subiectul în cauză dar nu şi de problema în sine, este acela în care 
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o organizaţie guvernamentală angajează un practician pentru a efectua 
o misiune de asigurare privind practicile de durabilitate ale unei com-
panii private folosite la întocmirea unui raport destinat utilizatorilor 
vizaţi. Partea responsabilă poate sau nu să fie partea ce angajează prac-
ticianul (partea angajatoare). 

26. În mod normal, partea responsabilă furnizează practicianului o declaraţie 
scrisă de evaluare sau cuantificare a unei anumite probleme, pe baza unor 
criterii identificate, dacă este sau nu disponibilă ca o afirmaţie pentru uti-
lizatorii vizaţi. Într-o misiune de raportare directă, practicianul poate să 
nu fie capabil să obţină o astfel de declaraţie, dacă partea angajatoare este 
diferită de partea responsabilă. 

Utilizatori vizaţi 
27. Utilizatorii vizaţi sunt persoana, persoanele sau clasele de persoane pentru 

care practicianul întocmeşte raportul de asigurare. Partea responsabilă poa-
te fi unul dintre utilizatorii vizaţi, dar nu singura.

28. Ori de câte ori este practic, raportul de asigurare se adresează tuturor utili-
zatorilor vizaţi, dar în unele cazuri pot exista alţi utilizatori vizaţi. Practici-
anul poate să nu fie capabil să identifice pe toţi cei care vor citi raportul de 
asigurare, în special acolo unde există un număr mare de persoane care au 
acces la acesta. In astfel de cazuri, in special cand este posibil ca cititorii 
să aibă un interese multiple in problema in cauză, utilizatorii vizaţi pot fi 
limitaţi la cele mai importante părţi interesate, cu interese semnificative şi 
comune. Utilizatorii vizaţi pot fi identificaţi in diferite moduri, de exemplu, 
printr-o inţelegere între practician şi partea responsabilă sau partea angaja-
toare, sau prin lege. 

29. Ori de cate ori este practic, utilizatorii vizaţi sau reprezentanţii acestora se 
implică, impreună cu practicianul şi partea responsabilă (şi partea angaja-
toare dacă este diferită), in determinarea cerinţelor misiunii. Indiferent de 
implicarea şi a altor persoane totuşi, precum şi disconfortul unei misiuni pe 
bază de proceduri agreate (care implică mai degrabă constatări bazate pe 
proceduri, decat o concluzie): 
(a) Practicianul este responsabil pentru determinarea naturii, sincronizării 

şi dimensiunea procedurilor, şi 
(b) Practicianului i se cere să urmărească orice aspect conştientizat, ce 

poate conduce practicianul să işi pună intrebarea dacă modificări sem-
nificative trebuie să se facă legat de informaţiile specifice. 

30. In unele situaţii, utilizatorii vizaţi (spre exemplu bănci sau reglementatori) 
impun o cerinţă, sau solicită părţii responsabile (sau partea angajatoare, 
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dacă sunt diferite) să convină asupra scopului special pentru care misiunea 
de asigurare trebuie derulată. In cazul in care misiunea este destinată utili-
zatorilor vizaţi specificaţi, sau unui scop special, practicianul are in vedere 
includerea unei restricţii în raportul de asigurare care să limiteze utilizarea 
sa la acei utilizatori sau la acel scop. 

Aspectul 
31. Aspectul şi informaţiile specifice pot lua, in cadrul unei misiuni de asigura-

re, mai multe forme, precum: 
 y Performanţa financiară sau condiţiile (spre exemplu, poziţia financiară 

istorică sau de perspectivă, performanţa financiară şi fluxurile de tre-
zorerie) pentru care informaţiile despre o problemă pot fi recunoscute, 
expuse şi prezentate in situaţiile financiare. 

 y Performanţele sau condiţiile non-financiare (de exemplu, performanţa 
unei entităţi) pentru care informaţiile despre o problemă pot fi indicatori 
a eficienţei şi eficacităţii. 

 y Caracteristici fizice (de exemplu, capacitatea unei facilităţi) pentru care 
informaţiile despre problemă pot constitui un document detaliat. 

 y Sisteme şi procese (de exemplu, controlul intern al entităţii sau sistemul 
informaţional computerizat) pentru care informaţiile despre problemă 
pot fi afirmaţiile despre eficacitate. 

 y Comportamentul (de exemplu, guvernanţa corporativă, conformarea cu 
reglementările, practici de resurse umane) pentru care informaţiile des-
pre problemă pot fi declaraţii de conformitate sau declaraţii de eficaci-
tate. 

32. Aspectele au caracteristici diferite, care includ gradul în care informaţiile 
legate de acestea sunt calitative versus cantitative, obiective versus subiec-
tive, istorice versus de perspectivă şi au legătură cu un anumit moment sau 
acoperă o perioadă. Astfel de caracteristici afectează: 
(a)  Precizia cu care problema poate fi evaluată sau cuantificată potrivit 

criteriilor, şi 
(b)  Caracterul convingător al probelor disponibile. 
Raportul de asigurare notează caracteristicile de importanţă deosebită pen-
tru utilizatorii vizaţi.

33. Un aspect adecvat este: 
(a) Identificabil şi măsurabil în mod consecvent, pe baza criteriilor, şi 
(b) Acela pentru care informaţiile cu privire la el pot face obiectul unor 

proceduri de obţinere de probe suficiente adecvate în susţinerea unei 
concluzii de asigurare rezonabilă sau limitată, după caz. 
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Criterii 
34. Criteriile reprezintă etalonul utilizat pentru evaluarea sau cuantificarea 

unui aspect şi includ, acolo unde este relevant, etaloanele pentru prezentare 
şi descriere. Criteriile pot fi formalizate, de exemplu, pentru întocmirea si-
tuaţiilor financiare, criteriile pot fi Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru 
sectorul public; cînd se raportează în legătură cu controlul intern, criteriile 
pot fi un cadru stabilit de control intern sau obiective individuale control 
concepute special pentru misiune; iar când se raportează asupra respectării, 
criteriile pot fi legislaţia, reglementările sau contractul aplicabil. Exemple 
de criterii mai puţin formalizate sunt dezvoltarea internă a unui cod de con-
duită, sau un nivel convenit de performanţă (precum numărul de întruniri 
pe care se aşteaptă să le aibă un anumit comitet într-un an). 

35. Sunt necesare criterii adecvate pentru o evaluare sau cuantificare rezona-
bilă consecventă a unui aspect în contextul raţionamentului professional. 
Fără un cadru de referinţă asigurat de criteriile adecvate, orice concluzie 
este deschisă interpretărilor individuale sau lipsei de înţelegere. Criteriile 
potrivite sunt sensibile la context, mai exact, relevante pentru condiţiile 
date ale misiunii. Chiar şi pentru acelaşi aspect pot exista criterii diferi-
te. De exemplu, o parte responsabilă poate selecta numărul de rezolvări 
pozitive ale sesizărilor clienţilor pentru aspectul reprezentat de gradul de 
satisfacere a clienţilor; o altă parte responsabilă poate selecta numărul de 
achiziţii repetate pe o perioadă de trei luni de la achiziţia iniţială. 

36. Criteriile potrivite prezintă următoarele caracteristici: 
(a) Relevanţă: criteriile relevante contribuie la stabilirea concluziilor ce 

sprijină procesul de  luare a deciziilor de către utilizatorii vizaţi. 
(b) Completitudine: criteriile sunt suficient de complete atunci când nu se 

omit factori relevanţi ce pot influenţa concluziile, în contextul misiunii. 
Criteriile complete includ, acolo unde este relevant, baza pentru expu-
nere şi prezentare. 

(c)  Credibilitate: criteriile credibile permit o evaluare sau o cuantificare 
consecventă şi rezonabilă a problemei, şi include, dacă este relevant, 
expunere şi prezentare, atunci când se utilizează în condiţii similare de 
practicieni cu calificare similară. 

(d) Neutralitate: criteriile neutre contribuie la formularea unor concluzii ce 
nu sunt influenţate. 

(e) Inteligibilitate: criteriile inteligibile contribuie la stabilirea unor con-
cluzii clare, cuprinzătoare, care nu fac obiectul unor interpretări diferi-
te în mod semnificativ. 
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Nu constituie criterii potrivite evaluarea sau cuantificarea unui aspect pe 
baza propriilor aşteptări, raţionamente sau experienţa individuală a practi-
cianului. 

37. Practicianul evaluează gradul de adecvare a criteriilor pentru o misiune 
particulară prin considerarea îndeplinirii caracteristicilor de mai sus. Im-
portanţa relativă a fiecărei caracteristici în contextul unei misiuni particula-
re face obiectul raţionamentului. Criteriile pot fi fie prestabilite, fie dezvol-
tate special. Criteriile prestabilite sunt acelea cuprinse în legislaţie sau alte 
reglementări, ori emise de organisme autorizate sau recunoscute ale exper-
ţilor ce urmează un proces transparent adecvat. Criteriile dezvoltate special 
sunt acelea destinate scopului misiunii. Măsura în care criteriile aplicate 
sunt prestabilite sau dezvoltate special, afectează activitatea pe care practi-
cianul o desfăşoară stabili caracterul lor adecvat pentru o anumită misiune. 

38. Criteriile trebuie să fie disponibile utilizatorilor vizaţi pentru a permite 
acestora să inţeleagă modul in care o anumită problemă a fost evaluată sau 
cuantificată. Criteriile se fac disponibile utilizatorilor vizaţi prin una din 
următoarele modalităţi: 
(a) In mod public. 
(b) Printr-o includere clară în expunerea informaţiilor specifice. 
(c) Printr-o includere clară in raportul de asigurare. 
(d) Printr-o inţelegere generală, de exemplu criterii de măsurare a timpului 

in ore şi minute. 
De asemenea, criteriile pot fi disponibile numai unor utilizatori vizaţi spe-
cifici, spre exemplu, termenii contractului, sau criteriile emise de o asoci-
aţie dintr-un anumit sector de activitate sunt disponibile numai celor din 
sectorul respectiv. In cazul in care criteriile identificate sunt disponibile nu-
mai utilizatorilor vizaţi specifici, sau sunt relevante numai pentru un scop 
specific, utilizarea raportului de asigurare este restricţionată la acei utiliza-
tori sau pentru acel scop.7

Probe 
39. Practicianul planifică şi desfăşoară o misiune de asigurare cu o atitudine de 

scepticism profesional, pentru a obţine suficiente probe adecvate in legă-
tură cu faptul că informaţiile specifice nu conţin denaturări semnifica-tive. 

7 In timp ce un raport de asigurare poate fi restricţionat ori de cate ori se adresează numai utiliza-
torilor vizaţi specificaţi sau pentru scopuri speciale, absenţa unei restricţii privind un cititor parti-
cular sau un anumit scop, nu indică faptul că practicianul are o responsabilitate legală in relaţia 
cu acel cititor sau scop. Măsura in care are o responsabilitate legală va depinde de circumstanţele 
fiecărui caz şi de jurisdicţia relevantă.
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Practicianul trebuie să aibă in vedere pragul de semnificaţie, riscul misiunii 
de asigurare şi cantitatea şi calitatea probelor disponibile, atunci cand pla-
nifică şi derulează o misiune, in special cand determină natura, momentul 
şi aria de cuprindere a procedurilor de obţinere a probelor. 

Scepticism profesional 
40. Practicianul planifică şi efectuează o misiune de asigurare cu o atitudine 

de scepticism profesional, recunoscand că pot exista situaţii care să cauze-
ze denaturări semnificative ale informaţiilor specifice. Printr-o atitudine de 
scepticism profesional se inţelege o evaluare critică, o atitudine dubitativă, 
a valabilităţii probelor obţinute şi este vigilent la probele care contrazic sau 
pun sub semnul intrebării credibilitatea documentelor sau declaraţiilor fur-
nizate de partea responsabilă. De exemplu, o atitudine de scepticism profe-
sional este necesară pe parcursul procesului misiunii pentru ca practicianul 
să reducă riscul de a trece cu vederea situaţii suspecte, de a suprageneraliza 
în momentul formulării concluziilor pe baza observaţiilor şi de utilizare a 
afirmaţiilor defectuoase pentru determinarea natu-rii, momentului şi amplo-
rii procedurilor de culegere a probelor şi evalua-rea rezultatelor aferente. 

41. O misiune de asigurare implică rareori autentificarea documentelor, iar 
practicianul nu este instruit în acest sens şi nici nu se aşteaptă din partea lui 
să fie expert în astfel de autentificări. Totuşi, practicianul analizează credi-
bilitatea informaţiilor ce se vor utiliza drept probe, ca, de exemplu, foto-
copii, faxuri, documente pe suport de film, digitalizate sau alte documente 
electronice, inclusiv analiza controalelor asupra procesului de întocmire şi 
menţinere a acestora, după caz. 

Suficienţa şi gradul de adecvare a probelor 
42. Suficienţa este măsura cantităţii probelor. Gradul de adecvare este măsura 

calităţii probelor; mai exact a relevanţei şi credibilităţii acestora. Canti-
tatea necesară de probe este afectată de riscul ca informaţiile specifice să 
fie denaturate semnificativ (cu cât riscul este mai mare, cu atât ar putea fi 
necesare mai multe probe), şi, de asemenea de calitatea probelor respective 
(cu cât este mai ridicată calitatea, cu atât mai puţine probe sunt necesare). 
Prin urmare, suficienţa şi gradul de adecvare al probelor sunt interdepen-
dente. Totuşi, este posibil ca simpla obţinere a mai multor probe să nu com-
penseze calitatea lor slabă. 

43. Credibilitatea probelor este influenţată de sursa şi natura acestora şi depin-
de de condiţiile specifice în care s-au obţinut. Se pot face generalizări pri-
vind credibilitatea diferitelor tipuri de probe; totuşi, astfel de generalizări 
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fac obiectul unor excepţii importante. Chiar şi în cazurile în care probele 
se obţin din surse externe entităţii, pot exista situaţii care să afecteze credi-
bilitatea informaţiilor obţinute. De exemplu, probele obţinute dintr-o sursă 
externă independentă nu pot fi credibile dacă sursa nu este informată. Chiar 
dacă se recunoaşte că pot exista excepţii, pot fi utile următoarele generali-
zări legate de credibilitatea probelor: 

 y Probele sunt mai credibile dacă sunt obţinute dintr-o sursă independentă 
din afara entităţii. 

 y Probele generate la nivel intern sunt mai credibile atunci când controa-
lele aferente sunt eficace. 

 y Probele obţinute direct de către practician (de exemplu, prin observarea 
aplicării unui control) sunt mai credibile decât probele obţinute indirect 
sau prin inferenţă (de exemplu, intervievări cu privire la aplicarea unui 
control). 

 y Probele obţinute din documente originale sunt mai credibile decat pro-
bele obţinute pe baza fotocopiilor sau facsimilelor. 

44. In mod normal, practicianul obţine mai multă asigurare din probe consec-
vente obţinute din diferite surse sau de natură diferită decat din elemente 
ale probei considerate in mod individual. In plus, obţinerea de probe din 
diferite surse sau de natură diferită poate indica faptul că un element indi-
vidual al probei nu este credibil. Spre exemplu, coroborarea informaţiilor 
obţinute dintr-o sursă independentă de entitate poate creşte asigurarea pe 
care practicianul o obţine dintr-o declaraţie a părţii responsabile. In schimb, 
in cazul in care proba obţinută dintr-o sursă nu este consecventă cu cea ob-
ţinută din altă sursă, practicianul va determina ce probe suplimentare este 
necesar să obţină pe baza procedurilor, pentru a soluţiona inconsecvenţa. 

45. Pentru a obţine suficiente probe adecvate, in general este mai dificil să se 
obţină o asigurare privind informaţiile specifice care să acoperă o peri-
oadă de timp, decat informaţii privind informaţiile specifice la un anumit 
moment. In plus, concluziile desprinse in cursul derulării procesului, sunt 
limitate, in mod normal, la perioada pe care o acoperă misiunea; practi-
cianul nu emite concluzii referitoare la funcţionarea viitoare a procesului 
respectiv in maniera specificată. 

46. Practicianul analizează relaţia dintre costul obţinerii probei şi utilitatea in-
formaţiilor obţinute. Totuşi, chestiunea dificultăţii sau a cheltuielilor im-
plicate nu reprezintă in sine o bază validă pentru omiterea unei proceduri 
de obţinere a probei, pentru care nu există o altă alternativă. Practicianul 
utilizează raţionamentul profesional şi aplică scepticismul profesional in 
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evaluarea cantităţii şi calităţii probelor, şi, de aceea, suficienţa şi gradul de 
adecvare trebuie să susţină raportul de asigurare. 

Pragul de semnificaţie 
47. Pragul de semnificaţie este relevant atunci cand practicianul determină na-

tura, momentul şi aria de cuprindere a procedurilor de obţinere a probe-
lor, şi cand evaluează dacă informaţiile specifice nu sunt denaturate. In 
considerarea pragului de semnificaţie practicianul inţelege şi evaluează 
ce factori pot influenţa deciziile utilizatorilor vizaţi. De exemplu, cand se 
identifică criteriile permise pentru variaţiile din prezentarea informaţiilor 
specifice, practicianul ia in considerare modul in care prezentarea adoptată 
poate influenţa deciziile utilizatorilor vizaţi. Pragul de semnificaţie trebuie 
avut in vedere in contextul factorilor cantitativi şi calitativi, precum im-
portanţa relativă, natura şi dimensiunea acestor factori asupra evaluării sau 
cuantificării unui anumit aspect, ca şi interesele utilizatorilor vizaţi. Evalu-
area pragului de semnificaţie şi importanţa relativă a factorilor cantitativi 
şi calitativi, în contextul unei anumite misiuni, constituie aspecte ce ţin de 
raţionamentul practicianului. 

Riscul misiunii de asigurare 
48. Riscul misiunii de asigurare este riscul ca un practician să formuleze o con-

cluzie inadecvată, în cazul în care informaţiile specifice sunt denaturate sem-
nificativ.8 Într-o misiune de asigurare rezonabilă, practicianul reduce riscul 
misiunii de asigurare la un nivel acceptabil de scăzut pentru condiţiile misi-
unii, pentru a obţine o asigurare rezonabilă ca bază pentru o formă pozitivă 
de exprimare a concluziilor. Nivelul de asigurare este mai ridicat în cazul 
misiunii de asigurare limitată decât în cazul misiunii de asigurare rezonabilă 
datorită diferenţelor legate de natura, momentul şi aria de cuprindere a pro-
cedurilor de obţinere a probelor. Totuşi, într-o misiune de asigurare limita-
tă, combinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere a procedurilor de 
obţinere a probelor este cel puţin suficientă pentru ca practicianul să obţină 
un nivel de substanţial de asigurare ca bază pentru o formă negativă de ex-
primare. Pentru a fi substanţial, nivelul de asigurare obţinut de practician se 

8 (a) Acesta include riscul, în cazul misiunile de raportare directă, în care informaţiile specifice sunt 
prezentate numai la nivelul concluziilor practicianului, ca practicianul să concluzioneze în mod inadec-
vat că aspectul în cauză, este, sub toate aspectele semnificative conform cu cri-teriile, de exemplu: „În 
opinia noastră, controlul intern este eficace, sub toate aspectele sem-nificative, pe baza criteriilor XYZ”.  
 (b) În plus faţă de riscul misiunii de asigurare, practicianul este expus riscului de a exprima 
o concluzie neadecvată dacă informaţiile specifice nu sunt denaturate semnificativ, şi riscul de 
pierderi din litigii, publicitate negativă, sau alte evenimente legate de informaţiile specifice asupra 
cărora a raportat. Aceste riscuri nu fac parte din riscul misiunii de asigurare.
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doreşte să sporească încrederea utilizatorilor vizaţi în informaţiile specifice 
la un nivel care este clar mai mult decât nesemnificativ. 

49. În general, riscul misiunii de asigurare poate fi reprezentat de următoarele 
componente, chiar dacă nu este necesar ca toate aceste componente să fie 
prezente sau semnificative pentru toate misiunile de asigurare: 
(a) Riscul ca informaţiile despre o problemă să fie în mod semnificativ 

denaturate, ceea ce reprezintă în schimb: 
(i) Riscul inerent: susceptibilitatea ca informaţiile specifice să fie dena-

turate semnificativ, presupunând că nu există controale asociate, şi 
(ii) Riscul de control: riscul ca o denaturare semnificativă apărută să nu 

fie prevenită, detectată sau corectată în timp util, de către controale-
le interne. Atunci când riscul de control este relevant pentru un anu-
mit aspect, întotdeauna vor exista câteva riscuri de control datorită 
limitării inerente a proiectării şi funcţionării controlului intern, şi 

(b) Riscul de nedetectare: riscul ca practicianul să nu detecteze o denatu-
rare semnificativă existentă. 

Măsura in care practicianul analizează fiecare dintre aceste componente 
depinde de circumstanţele misiunii, in special de natura aspectului respec-
tiv şi dacă se desfăşoară o misiune de asigurare rezonabilă sau o misiuni de 
asigurare limitată. 

Natura, sincronizarea şi dimensiunea procedurilor de obţinere a probelor 
50. Natura, momentul şi aria de cuprindere a procedurilor de obţinere a pro-

belor variază de la o misiune la alta. Teoretic, sunt posibile variaţii infinite 
de proceduri pentru obţinerea probelor. Totuşi, în mod practic, este dificil 
ca acestea să fie comunicate în mod clar şi fără ambiguităţi. Practicianul 
încearcă să le comunice în mod clar şi fără ambiguităţi şi utilizează forma 
adecvată pentru o misiune de asigurare rezonabilă sau o misiune de asigu-
rare limitată.9

51. „Asigurare rezonabilă” este un concept legat de acumularea de probe nece-
sare unui practician pentru a concluziona în legătură cu informaţiile legate 
de o problemă, privită ca un tot unitar. Pentru a fi în situaţia de a exprima o 
concluzie într-o formă pozitivă, cerută de o misiune de asigurare rezonabi-
lă, este necesar ca practicianul să obţină probe adecvate suficiente, ca parte 
a unui proces iterativ, sistematic al misiunii respective: 

9 Acolo unde informaţiile specifice sunt constituite dintr-un un anumit număr de aspecte, se vor 
formula concluzii separate pentru fiecare aspect. Deşi nu toate concluziile trebuie să aibă legătură 
cu acelaşi nivel al procedurilor de obţinere a probelor, fiecare concluzie se va exprima într-o for-mă 
adecvată fie pentru misiunea de asigurare rezonabilă, fie pentru misiunea de asigurare limitată.
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(a) Obţinerea unei înţelegeri a aspectului şi alte circumstanţe ale misiunii 
care, în funcţie de aspectul respectiv, include înţelegerea controlului 
intern; 

(b) Evaluarea, pe baza acestei înţelegeri, a riscurilor ca informaţiile speci-
fice să fie denaturate semnificativ; 

(c) Reacţia la riscurile evaluate, inclusiv dezvoltarea reacţiilor generale, ca 
şi determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere a proceduri-
lor suplimentare; 

(d) Efectuarea unor proceduri suplimentare in legătură cu riscurile iden-
tificate, utilizand o combinare a procedurilor de inspecţie, observare, 
confirmare, recalculare, reefectuare, proceduri analitice şi intervievări. 
Astfel de proceduri viitoare implică proceduri de fond care includ, aco-
lo unde este aplicabilă, obţinerea de informaţii coroborate din surse in-
dependente de partea responsabilă, şi, in funcţie de natura aspectu-lui, 
teste privind eficacitatea operaţională a controalelor, şi 

(e) Evaluarea suficienţei şi gradului de adecvare a probelor. 
52. „Asigurarea rezonabilă” reprezintă mai puţin decat asigurarea absolută. 

Reducerea riscului misiunii de asigurare la zero se obţine foarte rar, ca şi 
utilitatea costului pentru utilizarea unor factori precum: 

 y Utilizarea testelor selective. 
 y Limitarea inerentă a controlului intern. 
 y Faptul că majoritatea probelor disponibile practicianului sunt mai degra-

bă persuasive decat conclusive. 
 y Utilizarea raţionamentului in obţinerea şi evaluarea probelor şi formula-

rea concluziilor bazate pe aceste probe. 
 y In unele cazuri, caracteristicile problemei, evaluată sau cuantificat potri-

vit unor criterii identificate. 
53. Atât misiunea de asigurare rezonabilă, cat şi misiunea de asigurare limitată 

necesită aplicarea unor aptitudini şi tehnici de asigurare, ca şi obţinerea 
de probe adecvate suficiente ca parte a unui proces iterativ şi sistematic al 
misiunii, care include obţinerea unei inţelegeri asupra aspectului şi a altor 
circumstanţe ale misiunii. Natura, momentul şi aria de cuprindere a pro-
cedurilor de obţinere a probelor adecvate suficiente in cadrul unei misiuni 
de asigurare limitată sunt, totuşi, limitate in mod intenţionat faţă de o mi-
siune de asigurare rezonabilă. Pentru anumite aspecte, pot exista declaraţii 
specifice ce pot furniza recomandări legate de procedurile utilizate pentru 
obţinerea de suficiente probe adecvate pentru misiuni de asigurare limitată. 
Spre exemplu, ISRE 2400, „Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare” 
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stabileşte că probele adecvate suficiente pentru revizuirea situaţiilor finan-
ciare se obţin în primul rand prin proceduri analitice şi intervievări. In lipsa 
unei declaraţii relevante, procedurile de obţinere a probelor adecvate sufici-
ente diferă in funcţie de condiţiile concrete ale misiunii, in special problema 
in cauză şi necesităţile utilizatorilor vizaţi şi ale părţii angajatoare, inclusiv 
constrangeri legate de timp şi costuri. Atat pentru misiunile de asigurare 
rezonabilă, cat şi pentru misiunile de asigurare limitată, dacă practicianul 
sesizează un aspect ce îl face pe practician să se întrebe dacă este necesa-
ră modificarea în mod semnificativ a informaţiilor specifice, practicianul 
urmăreşte aspectul prin efectuarea unor alte proceduri suficiente pentru a 
permite raportarea. 

Cantitatea şi calitatea probelor disponibile 
54. Cantitatea sau calitatea probelor disponibile este influenţată de: 

(a) Caracteristicile aspectului şi informaţiile specifice. De exemplu, se aş-
teaptă mai puţine probe obiective atunci când aspectele sunt orientate 
către viitor, decât atunci când acestea sunt istorice (vezi paragraful 32); 
şi 

(b)  Circumstanţele misiunii, altele decât caracteristicile aspectului, în ca-
zul în care nu există anumite probe ce se preconiza să existe din cauza, 
de exemplu, momentului în care a fost numit practicianul, politicii en-
tităţii de păstrare a documentelor sau restricţiei impuse de partea res-
ponsabilă. 

În mod normal, probele disponibile vor fi mai degrabă persuasive decât 
concluzive. 

55. O concluzie fără rezerve nu este adecvată pentru nici unul din tipurile de 
misiuni de asigurare, în cazul unei limitări a ariei de aplicabilitate a activi-
tăţii practicianului, respectiv când: 
(a) Anumite condiţii împiedică practicianul să obţină probele necesare re-

ducerii riscului misiunii de asigurare la un nivel adecvat; sau 
(b) Partea responsabilă sau partea angajatoare impune o restricţie ce îm-

piedică practicianul să obţină probele misiunii de asigurare la un nivel 
adecvat. 

Raportul de asigurare 
56. Practicianul furnizează un raport scris care conţine concluziile ce trans-

mit asigurarea obţinută referitoare la informaţiile despre o problemă. ISA, 
ISRE şi ISAE stabilesc elementele de bază pentru rapoartele de asigurare. 
În completare, practicianul trebuie să ia în considerare alte responsabilităţi 
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de raportare, inclusiv comunicarea cu persoanele însărcinate cu gu-vernan-
ţa entităţii, atunci când este adecvat să procedeze în acest fel. 

57. Într-o misiune bazată pe afirmaţii, concluziile practicianului pot fi formula-
te fie: 
(a) Privind afirmaţiile părţii responsabile (de exemplu „În opinia noastră 

afirmaţia părţii responsabile privind eficienţa controlului intern este 
fidelă, sub toate aspectele semnificative, conform criteriilor XYZ), fie 

(b) Direct privind aspectul şi criteriile (de exemplu „In opinia noastră con-
trolul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, conform 
criteriilor XYZ”). 

Intr-o misiune de raportare directă, concluzia practicianului se formulează 
in termenii problemei şi ai criteriilor. 

58. Intr-o misiune de asigurare rezonabilă, practicianul exprimă concluzia intr-
o formă pozitivă, de exemplu: „In opinia noastră controlul intern este efi-
cace, sub toate aspectele semnificative, conform criteriilor XYZ”. Această 
formă exprimă o „asigurare rezonabilă”. Aplicand proceduri de obţinere 
a probelor de o natură, moment şi arie de cuprindere rezonabile avand in 
vedere caracte-risticile aspectului respectiv şi alte circumstanţe relevante 
ale misiunii, descrise in raportul de asigurare, practicianul a obţinut probe 
adecvate suficiente pentru a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel 
acceptabil de scăzut. 

59. Intr-o misiune de asigurare limitată practicianul exprimă concluzia intr-o 
formă negativă, de exemplu, „pe baza activităţii noastre descrisă in acest 
raport, nu ne-a atras atenţia nici un aspect care să ne facă să credem că nu 
există o eficacitate a controlului intern, sub toate aspectele semnificative, 
conform criteriilor XYZ”. Această formă de exprimare transmite un nivel 
al „asigurării limitate” proporţional cu nivelul procedurilor de obţinere a 
probelor, potrivit caracteristicilor problemei şi a altor condiţii ale misiunii, 
descrise in raportul de asigurare. 

60. Un practician nu exprimă o concluzie fără rezerve pentru nici unul din 
tipurile misiunii de asigurare, in cazul in care există următoarele situaţii şi 
potrivit raţionamentului practicianului efectul este sau poate fi semnifica-
tiv: 
(a) Există o limitare a ariei de aplicabilitate a activităţii practicianului (vezi 

paragraful 55). Practicianul exprimă o concluzie cu rezerve sau o con-
cluzie contrară, in funcţie de cat de semnificativă sau profundă este 
limitarea. In unele cazuri practicianul poate decide să se retragă din 
misiune. 
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(b) In acele cazuri in care: 
(i) Concluzia practicianului este formulată in funcţie de afirmaţia părţii 

responsabile, iar afirmaţia nu este declarată fidel, sub toate aspecte-
le semnificative; sau 

(ii) Concluzia practicianului este formulată direct in funcţie de aspec-
tul in cauză şi a criteriilor, iar informaţiile privind problema sunt 
denaturate în mod semnificativ10, practicianul exprimă o concluzie 
calificată sau contrară în funcţie de cât de semnificativă sau convin-
gătoare este problema respectivă. 

(c) Dacă, după acceptarea misiunii, se descoperă că nu sunt convenabile 
criteriile, sau că problema în cauză nu este adecvată unei misiuni de 
asigurare. Practicianul exprimă: 
(i) O concluzie cu rezerve sau contrară, în funcţie de cât de semnifica-

tivă sau profundă este problema respectivă, atunci când criteriile 
neconvenabile sau aspectul inadecvat pot in-duce în eroare utiliza-
torii vizaţi; sau 

(ii) O concluzie cu rezerve sau imposibilitatea exprimării unei conclu-
zii în funcţie de cât de semnificativă sau convingătoare este proble-
ma respectivă, în alte cazuri. 

În unele cazuri practicianul analizează posibilitatea retragerii din misiune. 

Utilizarea inadecvată a numelui practicianului 
61. Un practician este asociat cu un anumită aspect în cazul în care practicianul 

raportează asupra informaţiilor specifice aferente, sau consimte să se utili-
zeze numele practicianului în legătură cu aspectul respectiv. Dacă practici-
anul nu este asociat în această manieră, partea terţă poate presupune că nu 
există nici o responsabilitate a practicianului. În cazul în care practicianul 
are cunoştinţă despre faptul că o altă parte utilizează numele său în mod 
inadecvat, în legătură cu un anumit aspect, practicianul solicită acelei părţi 
să înceteze. Practicianul are în vedere, de asemenea, ce alţi paşi sunt nece-
sar a fi efectuaţi, precum informarea oricărei altă terţă parte cunoscută ca 
utilizator pentru folosirea inadecvată a numelui practicianului sau apelarea 
la consultanţă juridică. 

10 În misiunile de raportare directă în care informaţiile specifice sunt prezentate numai în conclu-
zia practicianului, iar practicianul concluzionează că aspectul respectiv nu respectă, sub toate as-
pecte-le semnificative, criteriile: „În opinia noastră, cu excepţia [….], controlul intern este eficace, 
sub toate aspectele semnificative, conform criteriilor XYZ”, o astfel de concluzie va fi considerată 
cu rezerve (sau contrară – după caz).
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Perspectiva sectorului public 
1. Acest Cadru general este relevant pentru toţi profesioniştii contabili din sec

torul public, care sunt independenţi faţă de entitatea pentru care desfăşoară 
o misiune de asigurare. In cazul in care profesioniştii contabili din sectorul 
public nu sunt independenţi faţă de entitatea pentru care desfăşoară o misi
une de asigurare, se vor aplica recomandările de la nota de subsol 1. 
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Anexă 

Diferenţe între misiunile de asigurare rezonabilă şi misiunile de asigu-
rare limitată
Această anexă scoate in evidenţă diferenţele intre misiunile de asigurare rezonabi-
lă şi misiunile de asigurare limitată prezentate in Cadru general (vezi paragrafele 
de referinţă).
Tipul misi-

unii
Obiective Proceduri de obţinere a 

probelor
Raportul de 

asigurare
Misiune de 
asigurare 
rezonabilă

O reducere a ris-
cului misiunii de 
asigurare la un ni-
vel acceptabil de 
scăzut în condiţiile 
date ale misiunii, 
ca bază pentru o 
formă de exprimare 
pozitivă a concluzi-
ei practicia-nului. 
(Paragraful 11)

Proba adecvate suficiente se 
obţin ca parte unui process 
systematic al misiunii, care 
include:

 y Obţinerea unei înţelegeri 
a condiţiilor misiunii;

 y Evaluarea riscurilor;
 y Reacţia la riscurile eva-

luate;
 y Efectuarea de proce-

dure suplimentare prin 
combinarea inspecţiei, 
observării, confirmării, 
recalculării, reefectuării, 
procedurilor analitice 
şi intervievării. Astfel 
de proceduri suplimen-
tare implică procedure 
de fond, inclusive, după 
caz, obţinertea corobo-
rării informaţiilor şi, în 
funcţie de natura proble-
mei în cauză, teste ale 
eficacităţii operaţionale 
a controlalelor, şi

 y Evaluarea problelor ob-
ţinute (Paragrafele 51 şi 
52).

Descr ierea 
condi ţ i i lor 
misiunii şi 
o formă po-
zitivă de 
expri mare a 
conc luz ie i 
(Paragraful 
58)
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Misiune de 
asigurare 
limitată

Reducerea riscului 
misiunii de asigu-
rare la un nivel ac-
ceptabil de scăzut 
în condiţiile date 
ale misiunii, dar 
riscul este mai ri-
dicat decât în cazul 
misiunilor de asi-
gurare rezonabilă, 
ca bază pentru o 
formă negativă de 
exprimare a con-
cluziei practicianu-
lui. (Paragraful 11)

Probe adecvate suficiente se 
obţin ca parte unui process 
systematic al misiunii, care 
include obţinerea unei înţele-
geri a problemei, precum şi a 
altor condiţii ale misiunii, dar 
în care procedurile sunt limita-
te în mod intenţionat faţă de o 
misiune de asigurare rezonabi-
lă. (Paragraful 53)

Descrierea 
condi ţ i i lor 
misiunii şi o 
formă nega-
tivă de expri-
mare a con-
cluziei
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Anexă: Glosar  

Declaraţia Internaţională privind Practica de Audit (IAPS) 1000, „Proceduri 
de confirmare inter-bancară” trebuie citită în contextul „Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare 
şi servicii conexe”, în care snt stabilite modul de aplicare şi autoritatea IAPS. 
Această Declaraţie Internaţională privind Practica de Audit a fost întocmită şi 
aprobată de către Comitetul Internaţional pentru Practici de Audit (IAPC) al Fe-
deraţiei Internaţionale a Contabililor, împreună cu Comitetul pentru Reglemen-
tări Bancare şi Practici de Supraveghere al Grupului celor 10, reprezentat de cele 
mai importante ţări industrializate  şi Elveţia, оn noiembrie 1983, în vederea 
publicării sale în februarie 1984. Această Declaraţia este publicată cu scopul de a 
oferi asistenţă tehnică auditorilor externi independenţi, dar şi auditorilor interni 
şi inspectorilor pe probleme de proceduri de confirmare interbancară. Prezenta 
declaraţie nu are scopul de a avea autoritatea unui Standard Internaţional de 
Audit.
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Introducere 
1. Scopul prezentei Declaraţii Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS) 

este de a oferi asistenţă cu privire la procedurile de confirmare interbanca-
ră auditorului extern independent sau conducerii băncii, auditorilor interni 
sau inspectorilor. Recomandările cuprinse în prezenta IAPS trebuie să con-
tribuie la eficienţa procedurilor de confirmare interbancară şi a procesării 
răspunsurilor. 

2. O etapă de audit importantă оn examinarea situaţiilor financiare ale unei 
bănci şi a informaţiilor conexe o reprezintă solicitarea confirmării directe 
din partea altor bănci atît a soldurilor, cît şi a altor valori ce apar în bilanţ 
şi în alte informaţii care pot să nu fie prezentate în bilanţul propriu-zis, ci 
în notele la conturi. Elementele extrabilanţiere care cer confirmare sunt 
garanţiile, contractele de vînzare şi cumpărare la termen, opţiunile de răs-
cumpărare şi acordurile de compensare. Acest tip de probe de audit este va-
loros datorită faptului că provine direct dintr-o sursă independentă şi, prin 
urmare, asigură o mai mare siguranţă decît cea obţinută doar din propriile 
înregistrări ale băncii. 

3. În preocuparea sa de a obţine confirmări interbancare, auditorul poate înt-
împina dificultăţi în ceea ce priveşte limbajul, terminologia, interpretarea 
consecventă şi aria de aplicabilitate a aspectelor din scrisoarea de răspuns. 
În mod frecvent, aceste dificultăţi rezultă din utilizarea diferitelor tipuri de 
cereri de confirmare sau din înţelegerea greşită a ceea ce acestea sunt me-
nite să acopere. 

4. Procedurile de audit pot să difere de la o ţară la alta şi, în consecinţă, practi-
cile locale vor avea relevanţă în raport cu modul de aplicare a procedurilor 
de confirmare interbancară. Deşi prezenta IAPS nu este menită să descrie 
un set exhaustiv de proceduri de audit, totuşi scoate în evidenţă unii paşi 
importanţi ce trebuie urmaţi în utilizarea cererii de confirmare. 

Necesitatea confirmării 
5. O caracteristică esenţială a controlului conducerii asupra relaţiilor de afa-

ceri, cu persoane sau grupuri de instituţii financiare, o constituie capaci-
tatea de a obţine confirmarea tranzacţiilor cu acele instituţii şi a poziţiilor 
rezultate. Necesitatea confirmării bancare rezultă din necesitatea conduce-
rii băncii şi a auditorilor săi de a confirma relaţiile financiare şi de afa-ceri 
dintre următorii: 

 y Bancă şi alte bănci din aceeaşi ţară; 
 y Bancă şi alte bănci din ţări diferite; şi 
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 y Bancă şi clienţii nonbancari ai acesteia. 
Deşi relaţiile interbancare sunt similare ca natură cu acelea dintre bancă 
şi clienţii non-bancari, poate exista o semnificaţie specială în unele relaţii 
interbancare, de exemplu, în legătură cu anumite tipuri de tranzacţii „extra-
bilanţiere”, cum ar fi contingenţele, tranzacţiile la termen, angajamentele şi 
acordurile de compensare. 

Utilizarea cererilor de confirmare 
6. Recomandările prevăzute оn paragrafele următoare sunt destinate să ajute 

băncile şi auditorii lor la obţinerea confirmării independente a relaţiilor fi-
nanciare şi de afaceri cu alte bănci. Totuşi, pot exista situaţii în care abor-
darea descrisă în cadrul prezentei IAPS poate fi, de asemenea, adecvată 
pentru procedurile de confirmare dintre bancă şi clienţii săi nonbancari. 
Procedurile descrise nu sunt relevante pentru procedurile de confirmare in-
terbancară de rutină, care sunt realizate cu privire la tranzacţiile comerciale 
de zi cu zi, efectuate între bănci. 

7. Auditorul trebuie să decidă de la care bancă sau bănci să solicite confir-
mări, avînd în vedere anumite aspecte, cum ar fi valoarea soldurilor, vo-
lumul de activitate, gradul de credibilitate a controlului intern şi pragul de 
semnificaţie în contextul situaţiilor financiare. Testele anumitor activităţi 
ale băncii pot fi structurate în moduri diferite şi de aceea cererea de con-
firmare poate fi limitată strict la intervievări asupra acelor activităţi. Cere-
rile de confirmare a tranzacţiilor individuale pot fie să constituie o parte a 
testării sistemului de control intern al băncii, fie să constituie un mijloc de 
verificare a soldurilor ce apar оn situaţiile financiare ale băncii la o anumită 
dată. Prin urmare, cererile de confirmare trebuie să fie destinate să răspundă 
scopurilor precise pentru care sunt solicitate. 

8. Auditorul trebuie să determine care din următoarele abordări este mai adec-
vată în vederea confirmării soldurilor sau a altor informaţii de la alte bănci: 

 y Listarea soldurilor şi a altor informaţii, şi cererea confirmării corectitu-
dinii şi exhaustivităţii acestora, sau 

 y Solicitarea de detalii asupra soldurilor şi a altor informaţii, care pot fi 
apoi comparate cu оnregistrările băncii ce le-a solicitat. 

Pentru a determina care din abordările de mai sus este cea mai adecvată, 
auditorul trebuie să evalueze calitatea probelor de audit pe care le solicită 
într-o situaţie particulară în comparaţie cu utilitatea obţinerii a unui răspuns 
de la instituţia bancară care efectuează confirmarea. 

9. Pot apărea dificultăţi în obţinerea unui răspuns satisfăcător chiar şi în cazul 
în care banca solicitantă transmite informaţii băncii care trimite confirma-
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rea. Este important să fie căutat un răspuns pentru toate cererile de confir-
mare. Nu este o practică uzuală aceea de a cere un răspuns numai în cazul 
în care informaţiile transmise sunt incorecte sau incomplete. 

Întocmirea şi expedierea cererilor şi primirea răspunsurilor 
10. Auditorul trebuie să determine locul adecvat în care să fie transmisă cererea 

de confirmare, de exemplu, un departament, cum ar fi cel de audit intern, 
departamentul de inspecţie sau alt departament specializat, care poate fi de-
semnat de instituţia bancară care trimite confirmarea ca responsabil pentru 
a răspunde la cererile de confirmare. De aceea, poate fi adecvat ca aceste 
cereri de confirmare să fie adresate sediului central al băncii (acolo unde 
adesea sunt localizate aceste  departamente) şi nu către unitatea unde sunt 
ţinute soldurile sau alte informaţii relevante. În alte situaţii, locul cel mai 
potrivit poate fi sucursala locală a băncii care efectuează confirmarea. 

11. Ori de cîte ori este posibil, cererea de confirmare trebuie întocmită în limba 
băncii care trimite confirmarea sau în limba utilizată în mod normal în sco-
puri de afaceri. 

12. Controlul asupra conţinutului şi expedierii cererilor de confirmare este res-
ponsabilitatea auditorului. Totuşi, este necesar ca această cerere să fie auto-
rizată de banca solicitantă. Răspunsurile trebuie să fie transmise direct au-
ditorului, iar pentru a facilita un astfel de răspuns, auditor trebuie să ataşeze 
un plic autoadresat la cerere. 

Conţinutul cererilor de confirmare 
13. Forma şi conţinutul scrisorii de cerere de confirmare va depinde de scopul 

pentru care este solicitată, de practicile locale şi de procedurile băncii so-
licitante, de exemplu, dacă se face sau nu uz de prelucrarea electronică a 
datelor. 

14. Cererea de confirmare trebuie să fie întocmită într-o manieră clară şi con-
cisă, pentru a se asigura înţelegerea rapidă de către banca ce trimite confir-
marea. 

15. Nu vor fi solicitate în acelaşi timp toate informaţiile pentru care se aşteaptă, 
în mod obişnuit, confirmarea. În consecinţă, solicitările pot fi transmise la 
momente diferite în cursul anului, tratînd aspecte particulare ale relaţiilor 
interbancare. 

16. Informaţii solicitate cel mai frecvent se referă la soldurile creditoare sau 
debitoare faţă de banca solicitantă pentru conturile curente, depozite, îm-
prumuturi sau alte conturi. Cererile trebuie să furnizeze următoarele infor-
maţii privind contul: descrierea acestuia, numărul şi tipul valutei. De ase-
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menea, este recomandabil să se ceară informaţii despre soldurile zero ale 
conturilor corespondente, precum şi despre conturile care au fost închise 
în cele douăsprezece luni de dinaintea datei aleasă pentru confirmare. De 
asemenea, banca solicitantă poate cere confirmarea nu numai a soldurilor 
conturilor, dar şi, acolo unde poate fi de folos, a altor informaţii, cum ar fi 
scadenţa şi dobînda, liniile de credit/facilităţile stand-by, facilităţile neuti-
lizate, orice compensări sau alte drepturi ori sarcini, precum şi orice detalii 
despre garanţiile date sau primite. 

17. O parte importantă a activităţii bancare se referă la controlul tranzacţiilor 
numite în mod curent „extrabilanţiere”. În consecinţă, banca solicitantă şi 
auditorii săi pot solicita confirmări ale obligaţiilor contingente, cum ar fi 
acelea care apar din garanţii, scrisori de sprijin şi scrisori de angajament, 
chitanţe, acceptări şi avalizări. Confirmarea poate fi solicitată atît pentru 
obligaţiile contingente ale băncii solicitante faţă de banca ce trimite confir-
marea, cît şi ale acestei bănci faţă de banca solicitantă. Detaliile furnizate 
sau solicitate trebuie să descrie natura datoriilor contingente оmpreună cu 
valoarea şi moneda acestora.

18. De asemenea, trebuie solicitate confirmările pentru contractele de răscum-
părare şi revînzare a activelor, ca şi pentru opţiunile neajunse la scadenţă la 
data respectivă. Astfel de confirmări trebuie să descrie activul acoperit de 
contract, data la care tranzacţia a fost contractată, data scadenţei, precum şi 
condiţiile în care a fost încheiat contractul.

19. Altă categorie de informaţii pentru care se cer deseori confirmări indepen-
dente la o anumită dată, alta decît cea la care a fost încheiată tranzacţia, 
priveşte contractele la termen în valută, lingourile, titlurile de valoare şi 
alte contracte neajunse la scadenţă. Este o practică bine stabilită pentru 
bănci de a confirma tranzacţiile cu alte bănci pe măsură ce se derulează. 
Totuşi, pentru scopurile auditului se obişnuieşte a confirma independent un 
eşantion de tranzacţii selectate dintr-o perioadă de timp sau de a confirma 
toate tranzacţiile neajunse la scadenţă încheiate cu o parte. Cererea trebuie 
să ofere detalii asupra fiecărui contract, inclusiv numărul său, data negoci-
erii, scadenţa sau data executării, preţul la care a fost încheiată tranzacţia, 
precum şi moneda şi valoarea contractului cumpărat sau vîndut, către sau 
de la banca solicitantă. 

20. Deseori băncile păstrează titluri de valoare şi alte elemente în custodie, în 
numele clienţilor. Scrisoarea de cerere poate de aceea să solicite confirmări 
pentru elementele respective deţinute de banca ce trimite confirmarea, la o 
anumită dată. Confirmarea trebuie să includă descrierea acelor elemente, 
precum şi natura oricăror sarcini sau drepturi asupra acestora.
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Anexă

Glosar 
Această anexă defineşte anumiţi termeni utilizaţi în prezenta Declaraţie. Această 
listă nu are intenţia să includă toţi termenii utilizaţi într-o cerere de confirmare in-
terbancară. Definiţiile au fost date în contextul bancar, deşi utilizarea şi aplicarea 
legală pot diferi.

Garanţii reale 
Garanţii acordate de un debitor în vederea rambursării unui împrumut, rareori acor-
date în cadrul relaţiilor interbancare. De aceea, astfel de creditori devin creditori 
garantaţi; în situaţia de neonorare a obligaţiei, astfel de creditori sunt îndreptăţiţi 
să acţioneze pentru executarea garanţiei în vederea recuperării datoriei lor. Orice 
bun poate fi folosit ca garanţie. Exemple de garanţii sunt: bunurile imobiliare, 
obligaţiunile, acţiunile, efectele de comerţ, acceptele, averile mobile, conosamen-
tele, recipisele de depozit şi creanţele cesionate.  

Datorii contingente 
Datorii potenţiale, care se concretizează numai după îndeplinirea sau neîndepli-
nirea anumitor condiţii. Pot apărea din vînzarea, transferarea, avalizarea sau ga-
rantarea instrumentelor negociabile, precum şi din alte tranzacţii financiare. Spre 
exemplu, ele pot rezulta din: 

 y Rescontarea efectelor de comerţ de primit, accepte comerciale şi bancare 
create în baza acreditivelor comerciale; 

 y Garanţii acordate; sau 
 y Scrisori de susţinere sau sprijin. 

Sarcină 
O obligaţie sau drept care grevează asupra dreptului de proprietate aferent unui 
bun, cum ar fi ipoteca asupra bunurilor imobile. 

Compensare 
Dreptul unei bănci, de obicei în formă scrisă, de a intra în posesiunea soldurilor 
conturilor pe care garantul sau debitorul le are deschise la banca respectivă, pentru 
acoperirea obligaţiilor către bancă ale garantului, debitorului sau unei terţe persoane.

Opţiuni 
Dreptul de a cumpăra sau vinde titluri de participare sau mărfuri la un preţ conve-
nit, în cadrul unui termen fixat. 
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Contracte de răscumpărare (sau revînzare) 
Contractul dintre vînzător şi cumpărător, prin care vînzătorul (cumpărătorul) se 
angajează să răscumpere (sau să revîndă) efecte de comerţ, titluri de valoare sau 
bunuri imobile la expirarea unei perioade de timp, sau la îndeplinirea anumitor 
condiţii, sau ambele. 

Custodie  
O facilitate oferită de bănci clienţilor săi de a păstra bunuri de valoare, în siguranţă. 

Linie de credit / facilităţi stand-by 
O valoare maximă de fonduri agreată, pe care o bancă a pus-o la dispoziţia sau 
s-a angajat s-o pună la dispoziţia unui client pentru o anumită perioadă de timp 
stabilită.
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Declaraţia Internaţională privind Practica de Audit (IAPS) 1004, „Relaţia dintre 
organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor” trebuie citită 
în contextul „Prefeţei la Standardele Internaţionale de control al calităţii, audit, 
revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”, în care sunt stabilite mo-
dul de aplicare şi autoritatea IAPS.
Prezenta Declaraţie Internaţională privind Practica de Audit a fost elaborată în 
cooperare cu Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară* (Comitetul de 
la Basel). A fost aprobat pentru publicare de Comitetul pentru practicile interna-
ţionale de audit şi de Comitetul de la Basel. Se bazează pe ISA în vigoare la 1 
octombrie 2001.
Băncile joacă un rol vital în viaţa economică iar forţa şi stabilitatea continuă a 
sistemului bancar este o problemă de interes public. Rolurile distincte ale orga-
nelor de supraveghere bancară şi ale auditorilor externi sunt importante în acest 
sens. Complexitatea din ce în ce mai mare a activităţii bancare face necesară o 
mai bună înţelegere reciprocă, şi unde este cazul, o mai bună comunicare între 
organele de supraveghere bancară şi auditorii externi.
Scopul acestei declaraţii este de a oferi informaţii şi recomandări asupra mo-
dului în care relaţia dintre auditorii băncii şi organele de supraveghere poate fi 
întărită în avantajul lor reciproc şi ţine seama de Principiile de bază pentru o su-
praveghere bancară eficientă elaborate de Comitetul de la Basel. Totuşi, întrucât 
natura acestei relaţii variază semnificativ de la o ţară la alta, recomandările s-ar 
putea să nu fie aplicabile în totalitate în toate ţările. Comitetul pentru practicile 
internaţionale de audit şi Comitetul de la Basel speră, totuşi, că oferă îndrumări 
utile în privinţa rolurilor organelor de supraveghere bancară şi ale auditorilor 
externi,  în multele ţări în care legăturile sunt apropiate sau unde relaţia face în 
prezent obiectul studiului.

____________________________
* Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară este un comitet al autorităţilor de supraveghere bancară 
care a fost înfiinţat de guvernatorii băncilor centrale ai Grupului celor 10 în 1975. Este alcătuit din reprezen-
tanţi de seamă ai autorităţilor de supraveghere bancară şi băncilor centrale din Belgia, Canada, Franţa, Ger-
mania, Italia, Japonia, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit şi Statele Unite. De regulă 
se întruneşte la Banca Reglementelor Internaţionale în Basel, unde este situat şi secretariatul său permanent.  
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Introducere 
1. Băncile joacă un rol central în economie. Ele păstrează economiile popula-

ţiei, oferă mijloace pentru plata bunurilor şi serviciilor şi finanţează dezvol-
tarea afacerilor şi comerţului. Pentru a îndeplini aceste funcţii în mod sigur 
şi eficient, fiecare bancă trebuie să obţină încrederea populaţiei şi a celor 
cu care face afaceri. Stabilitatea sistemului bancar, atât pe plan naţional cât 
şi pe cel internaţional, a devenit, de aceea, recunoscută ca o problemă de 
interes general. Acest interes public este reflectat în modul în care băncile 
din majoritatea ţărilor, spre deosebire de aproape toate celelalte societăţi 
comerciale, sunt supuse supravegherii prudenţiale de către băncile centrale 
sau alte organisme oficiale specifice.

2. Situaţiile financiare ale băncii sunt şi ele supuse auditului de către auditori 
externi. Auditorul extern efectuează auditul în conformitate cu standarde-
le de etică şi de audit aplicabile, inclusiv cele care reclamă independen-
ţa, obiectivitatea, competenţa şi diligenţa profesională şi o planificare şi 
supraveghere adecvată. Opinia auditorului conferă credibilitate situaţiilor 
financiare şi promovează încrederea în sistemul bancar. 

3. Întrucât activitatea bancară creşte în complexitate, atât la nivel naţional 
cât şi la cel internaţional, sarcinile organelor de supraveghere bancară şi 
ale auditorilor externi devin din ce în ce mai solicitante. În multe privinţe, 
organele de supraveghere bancară şi auditorii externi se confruntă cu pro-
vocări similare şi, din ce în ce mai mult, rolurile lor sunt percepute ca fi-
ind complementare. Organele de supraveghere bancară nu beneficiază doar 
de rezultatele activităţii auditorilor, dar ele pot apela la auditorii externi şi 
pentru realizarea altor sarcini atunci când acestea contribuie la realizarea 
rolului de supraveghere. În acelaşi timp, auditorii externi, în îndeplinirea 
rolului lor, apelează şi ei la organele de supraveghere pentru informaţii ca-
re-i pot ajuta la îndeplinirea responsabilităţilor lor mai eficient. 

4. Comitetul Internaţional pentru Practici de Audit şi Comitetul de la Basel 
împărtăşesc punctul de vedere conform căruia o mai bună înţelegere reci-
procă în privinţa rolurilor şi responsabilităţilor organelor de supraveghere 
bancară şi ale auditorilor externi şi, acolo unde este cazul, comunicarea 
între aceştia îmbunătăţeşte eficienţa auditului situaţiilor financiare ale băn-
cilor şi a supravegherii în beneficiul ambelor discipline.
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5. Rolurile şi responsabilităţile consiliului de administraţie1 şi ale conducerii, 
ale auditorilor externi ai băncii şi ale organelor de supraveghere din diferite 
ţări îşi au sorgintea în lege, cutumă şi, pentru auditorii externi, practica 
profesională. Această declaraţie nu este menită să combată sau să modifice 
aceste roluri sau responsabilităţi. În schimb, este menită să ofere o mai 
bună înţelegere a naturii rolurilor consiliului de administraţie şi alecon-
ducerii, ale auditorilor externi ai băncii şi ale organelor de supraveghere, 
întrucât concepţiile greşite despre astfel de roluri  pot conduce  la situaţii  
în care unii se  bazează în  mod neavenit pe rezultatele activităţii altora. 
Prezenta Declaraţie caută să înlăture posibilele concepţii greşite şi suge-
rează modul în care fiecare poate utiliza în mod cât mai eficient rezultatele 
activităţii celorlalţi. Aşadar, Declaraţia: 
(a) Defineşte responsabilitatea primară a consiliului de administraţie şi a 

conducerii (paragrafele 8-13);
(b) Examinează trăsăturile esenţiale ale rolului auditorilor externi (para-

grafele 14-27); 
(c) Examinează trăsăturile esenţiale ale rolului organelor de supraveghere 

bancară (paragrafele 28-45); 
(d) Analizează relaţia dintre organul de supraveghere bancară şi auditorii 

externi ai băncii (paragrafele 46-55); şi 
(e) Descrie alte modalităţi în care auditorii externi şi profesia contabilă pot 

contribui la procesul de supraveghere (paragrafele 56-70). 
6. În septembrie 1997, Comitetul de la Basel a dat publicităţii lucrarea „Prin-

cipii de bază pentru o supraveghere bancară eficientă”, cunoscută sub de-
numirea de Principiile de bază de la Basel. Principiile de bază de la Basel 
(care sunt utilizate în evaluările de ţară efectuate de organizaţii precum 
Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional) sunt menite să servească 
drept un instrument de referinţă fundamental pentru un sistem eficient de 
supraveghere la nivel internaţional şi în fiecare ţară. Prezenta Declaraţie a 
fost întocmită ţinându-se cont de Principiile de bază de la Basel. 

7. Declaraţia a fost întocmită cu conştientizarea deplină a diferenţelor sem-
1 Noţiunile de „consiliu de administraţie” şi „conducere” sunt utilizate , nu pentru a identifica 
artificii juridice ci pentru a eticheta două funcţii de luare a deciziilor din cadrul băncii. Conform 
Glosarului de termeni pentru ISA, conducerea cuprinde directorii şi alţi angajaţi care îndeplinesc 
funcţii de conducere superioară. Principiile de bază de la Basel se referă la funcţiile consiliului de 
administraţie pentru a descrie funcţiile persoanelor însărcinate cu guvernanţa unei bănci. Principi-
ile prevăzute în acest document trebuie aplicate în conformitate cu structura guvernanţei corpora-
tive a ţării în care este situată banca. Documentul Comitetului de la Basel intitulat „Îmbunătăţirea 
guvernanţei corporative pentru organizaţiile bancare” publicat în septembrie 1999 trebuie consul-
tat.
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nificative care există în cadrele naţionale instituţionale şi de reglementare, 
mai cu seamă în standardele de contabilitate, tehnicile de supraveghere şi 
în măsura în care, în anumite ţări, auditorii externi îndeplinesc în prezent 
sarcini la solicitarea organelor de supraveghere bancară. În anumite ţări, 
organele de supraveghere bancară şi auditorii externi au deja o relaţie mai 
apropiată decât se indică în această Declaraţie. Mecanismele recomandate 
în acest standard nu înlocuiesc relaţiile existente. Deşi această declaraţie nu 
este menită a fi prescriptivă, se speră ca recomandările cuprinse în ea să fie 
relevante pentru toate situaţiile, deşi este evident faptul că se adresează mai 
mult situaţiei existente în unele ţări decât în altele.

Responsabilitatea consiliului de administraţie şi a conducerii băncii 
8. Responsabilitatea primară pentru desfăşurarea activităţii unei bănci cade 

în sarcina consiliului de administraţie şi a conducerii numite de acesta. 
Această Asigurarea faptului că cei cărora li s-au încredinţat sarcini bancare 
posedă competenţă profesională şi integritate şi că, în poziţiile cheie, există 
angajaţi cu experienţă; 

 y Asigurarea stabilirii şi respectării politicilor, practicilor şi procedurilor 
adecvate referitoare la diferitele activităţi ale băncii, inclusiv: 

 ○ Promovarea de înalte standarde de etică şi profesionale; 
 ○ Sisteme care identifică şi evaluează în mod exact toate riscurile 

semnificative şi monitorizează şi controlează în mod adecvat aceste 
riscuri; 

 ○ Controale interne, structuri organizaţionale şi proceduri contabile 
adecvate; 

 ○ Evaluarea calităţii activelor şi recunoaşterea şi evaluarea lor cores-
punzătoare; 

 ○ Reguli de „cunoaşte-ţi clientul” care împiedică ca banca să fie folo-
sită, intenţionat sau neintenţionat, de elemente criminale; 

 ○ Adoptarea unui mediu de control corespunzător, care să tindă să 
realizeze obiectivele băncii legate de performanţele prescrise, in-
formaţii şi conformitate; 

 ○ Testarea conformităţii şi evaluarea eficienţei controalelor interne de 
către funcţia de audit intern. 

 y Asigurarea stabilirii unor sisteme adecvate de informaţii manageriale; 
 y Asigurarea existenţei unor politici şi proceduri corespunzătoare de ges-

tionare a riscului; 
 y Asigurarea respectării normelor statutorii şi reglatorii, inclusiv cele pri-

vind solvabilitatea şi lichiditatea; şi 
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 y Asigurarea protejării adecvate a intereselor acţionarilor, dar şi ale depo-
nenţilor şi ale altor creditori. 

9. Conducerea este responsabilă cu întocmirea situaţiilor financiare în confor-
mitate cu cadrul adecvat de raportare financiară şi cu stabilirea procedurilor 
contabile care să prevadă menţinerea unei documentaţii corespunzătoare pe 
care se bazează situaţiile financiare. Această responsabilitate presupune şi a 
se asigura că auditorul extern care examinează şi raportează asupra situaţi-
ilor financiare are acces deplin şi nestingherit şi intră în posesia tuturor in-
formaţiilor necesare care le pot afecta în mod semnificativ şi, în consecinţă, 
raportul auditorului asupra acestora2. Conducerea are şi responsabilitatea 
furnizării tuturor informaţiilor organelor de supraveghere pe care acestea 
sunt îndreptăţite să le obţină în virtutea legii.

10. În multe ţări, au fost înfiinţate comitete de audit care să vină în întâmpi-
narea dificultăţilor practice care pot apărea în cursul îndeplinirii de către 
consiliul de administraţie a sarcinii de asigurare a existenţei şi menţinerii 
unui sistem adecvat de controale interne. În plus, un astfel de comitet în-
tăreşte atât sistemul de control intern, cât şi funcţia de audit intern. Pentru 
a întări eficienţa comitetului de audit, auditorii interni şi externi, trebuie să 
aibă voie şi să fie încurajaţi să participe la întâlnirile comitetului de audit. 
Întâlnirile regulate ale comitetului de audit cu auditorii interni şi externi 
contribuie la sporirea independenţei auditorilor externi şi a credibilităţii au-
ditorilor interni şi ajută comitetul de audit să-şi îndeplinească rolul asupra 
întăririi guvernanţei corporative. În anumite ţări, legislaţia sau normele de 
reglementare prevăd obligaţia desfăşurării unor astfel de întâlniri. 

11. Atunci când o cere consiliul de administraţie sau legislaţia ori normele de 
reglementare, conducerea răspunde de stabilirea şi funcţionarea eficientă 
a unei funcţii permanente de audit intern în cadrul băncii, în funcţie de 
dimensiunea sa şi natura activităţii sale. Această funcţie face parte dintr-
o permanentă monitorizare a sistemului de control intern deoarece oferă 
o evaluare a adecvării şi respectării politicilor şi procedurilor stabilite de 
bancă şi o asigurare privind caracterul adecvat, eficienţa şi sustenabilitatea 
procedurilor şi infrastructurii privind gestionarea şi controlul riscului, inde-
pendent faţă de cei având responsabilitatea zilnică de a asigura respectarea 
acelor politici şi proceduri. În vederea îndeplinirii responsabilităţilor sale, 

2 În anumite ţări, filialele băncilor străine sunt obligate să ofere doar informaţii financiare (inclu-
siv situaţii financiare abreviate) întocmite conform politicilor contabile de grup sau reglementărilor 
naţionale. Aceste informaţii financiare pot să fie sau să nu fie supuse obligaţiei unui audit extern. 
Recomandările din această declaraţie sunt de asemenea aplicabile într-o manieră adecvată şi prac-
tică unui astfel de audit extern.
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conducerea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura de exis-
tenţa unei funcţii continue şi adecvate de audit intern. 

12. Pentru a fi pe deplin eficientă, funcţia de audit intern trebuie să fie indepen-
dentă de activităţile organizaţionale pe care le auditează sau revizuieşte şi 
totodată trebuie să fie independentă de procesul zilnic de control intern. Fi-
ecare activitate, divizie, filială sau altă componentă a organizaţiei bancare 
trebuie să intre în aria de aplicabilitate a revizuirii efectuate de funcţia de 
audit intern. Competenţa profesională a fiecărui auditor intern şi a funcţi-
ei de audit intern în ansamblul său este esenţială pentru buna funcţionare 
a funcţiei respective. De aceea, funcţia de audit intern trebuie să aibă în 
componenţa sa persoane cu aptitudini corespunzătoare şi competenţă teh-
nică care să fie independente de responsabilităţile operaţionale. Funcţia de 
audit intern trebuie să raporteze în mod regulat consiliului de administraţie 
şi conducerii asupra funcţionării sistemelor de control intern şi gestionare 
a riscului şi asupra realizării obiectivelor sale. Conducerea trebuie să sta-
bilească şi să aprobe o procedură care să asigure analizarea şi, dacă este 
cazul, implementarea recomandărilor funcţiei de audit intern. 

13. Responsabilităţile consiliului de administraţie şi ale conducerii nu sunt în 
nici un fel diminuate de existenţa unui sistem pentru supravegherea bănci-
lor de către organele de supraveghere sau de obligativitatea auditării situa-
ţiilor financiare ale băncii de un auditor extern. 

Rolul auditorului extern al băncii 
14. Obiectivul auditului situaţiilor financiare ale unei bănci de către un auditor 

extern este de a permite unui auditor independent să-şi exprime o opinie 
cu privire la întocmirea situaţiilor financiare ale băncii, sub toate aspectele 
semnificative, în conformitate cu un cadru identificat de raportare financia-
ră. De regulă, situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară al ţării în care banca îşi are sediul3 şi în conformitate 
cu normele relevante emise de autoritatea de reglementare din acea ţară. 
Cadrele de raportare financiară pot diferi de la o ţară la alta iar regimul 
de raportare financiară pentru bănci dintr-o anumită ţară poate fi diferit 
de regimul altor entităţi comerciale. De aceea, opinia auditorului asupra 
situaţiilor financiare va fi exprimată în raport cu cadrul sau reglementări-
le naţionale aplicabile. Este posibil ca situaţiile financiare întocmite după 
cadre şi reglementări diferite să difere substanţial, deşi sunt în acord cu 
cerinţele naţionale aplicabile. Din acest motiv, ISA 700 „Raportul audito-

3 În anumite ţări, raportarea după standarde de contabilitate acceptate internaţional, cum sunt 
cele emise sau adoptate de IASB este de asemenea permisă. 
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rului independent cu privire la un set complet de situaţii financiare cu scop 
general”4 cere auditorului să identifice ţara de origine a cadrului de rapor-
tare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare atunci când 
cadrul respectiv nu-l constituie Standardele Internaţionale de Contabilitate. 

15. Raportul auditorului extern se adresează după cum o cer circumstanţele 
misiunii, de regulă, fie acţionarilor, fie consiliului de administraţie. Totuşi, 
raportul poate fi disponibil pentru multe alte părţi, cum ar fi deponenţii, 
alţi creditori şi organele de supraveghere. Opinia auditorului contribuie la 
stabilirea credibilităţii situaţiilor financiare. Totuşi, opinia auditorului nu 
trebuie interpretată ca oferind asigurări asupra viabilităţii viitoare a băncii 
sau ca o opinie asupra eficienţei cu care conducerea a gestionat activitatea 
băncii, întrucât acestea nu reprezintă obiective ale auditului. 

16. Auditorul concepe procedurile de audit pentru a reduce la un nivel accepta-
bil riscul exprimării unei opinii de audit necorespunzătoare atunci când si-
tuaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ. Auditorul evaluează 
riscul inerent al apariţiei denaturărilor semnificative (risc inerent) şi riscul 
ca sistemele de contabilitate şi control intern ale entităţii să nu împiedice 
sau să nu detecteze şi corecteze erorile semnificative în timp util (risc de 
control). Auditorul consideră riscul de control ca fiind ridicat dacă nu poa-
te să identifice controale care să poată împiedica sau detecta şi corecta o 
eroare semnificativă şi efectuează teste ale controalelor care să stea la baza 
evaluării riscului de control ca fiind la un nivel inferior. Pe baza evaluării 
riscului inerent şi a riscului de control, auditorul aplică proceduri indepen-
dente pentru a reduce riscul general de audit la un nivel acceptabil. 

17. Auditorul analizează modul în care ar putea fi denaturate în mod semni-
ficativ situaţiile financiare şi are în vedere dacă sunt prezenţi factori de 
risc de fraudă care să indice posibilitatea raportării financiare frauduloase 
sau deturnarea de active. Auditorul concepe proceduri de audit pentru a 
reduce la un nivel acceptabil riscul ca denaturările care apar ca urmare a 
fraudelor sau erorilor şi care sunt semnificative pentru situaţiile financiare 
în ansamblu să nu fie detectate. ISA 240 „Responsabilitatea auditorului de 
a lua în considerare frauda într-un audit al situaţiilor financiare” enumeră 
factorii de risc de fraudă a căror prezenţă poate alerta auditorul cu privire 
la posibilitatea existenţei fraudei. În anumite ţări, dacă auditorul consideră 
că există dovezi privind fraude, auditorul are obligaţia de a dezvălui aceste 
informaţii autorităţii de supraveghere a băncii.

4 ISA 700, „Raportul auditorului cu privire la declaraţiile financiare „ va fi retras în momentul 
când va deveni aplicabil ISA 700 (Revizuit),”Raportul auditorului independent cu privire la un set 
complet de situaţii financiare cu scop general „. ISA 700 (Revizuit) devine aplicabil pentru rapoar-
tele de audit datate după 31 decembrie 2006
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18. În desfăşurarea auditului situaţiilor financiare ale unei bănci, auditorul ex-
tern recunoaşte că băncile au următoarele caracteristici care în general le 
deosebesc de majoritatea celorlalte întreprinderi comerciale şi pe care le ia 
în considerare la evaluarea nivelului riscului inerent: 

 y Deţin custodia unui volum mare de elemente monetare, inclusiv bani şi 
instrumente negociabile, a căror securitate materială trebuie asigurată în 
timpul transferului şi depozitării. De asemenea, au custodia şi controlul 
instrumentelor negociabile şi al altor active care se pot uşor transfera 
sub formă electronică. Caracteristicile de lichiditate ale acestor elemen-
te fac ca băncile să fie vulnerabile la fraude. De aceea, băncile trebuie să 
stabilească proceduri formale operaţionale, limite bine definite de auto-
ritate individuală şi sisteme riguroase de control intern. 

 y Deseori se angajează în tranzacţii care sunt iniţiate într-o jurisdicţie, în-
registrate într-o jurisdicţie diferită şi administrate într-o alta. 

 y Lucrează cu un grad ridicat de îndatorare (indicatorul capital la total 
active este scăzut), care măreşte vulnerabilitatea băncii la evenimente 
economice potrivnice şi măreşte riscul de faliment. 

 y Posedă active a căror valoare se poate schimba rapid şi care este deseori 
greu de determinat. În consecinţă, o scădere relativ mică a valorii active-
lor poate avea un efect semnificativ asupra capitalului şi posibil asupra 
solvabilităţii reglementate. 

 y În general, atrag un volum semnificativ din fondurile lor din depozitele 
pe termen scurt (asigurate sau neasigurate). Pierderea încrederii depo-
nenţilor în solvabilitatea băncii poate genera rapid o criză de lichiditate 
Au atribuţii fiduciare în raport cu activele pe care le deţin şi aparţin al-
tor persoane. Încălcarea obligaţiilor fiduciare poate atrage răspunderea 
băncii. De aceea, băncile trebuie să pună la punct proceduri şi sisteme 
de control intern menite să asigure administrarea unor astfel de active 
în conformitate cu condiţiile în baza cărora activele au fost transferate 
băncii. 

 y Se angajează într-un volum mare şi într-o diversitate de tranzacţii a căror 
valoare poate fi semnificativă. Aceasta face neapărat necesară existenţa 
unor sisteme complexe de contabilitate şi control intern şi utilizarea pe 
scară largă a tehnologiei informatice (IT). 

 y De obicei operează printr-o reţea de filiale şi departamente dispersate ge-
ografic. Aceasta presupune neapărat o mai mare descentralizare a auto-
rităţii şi dispersarea funcţiilor de contabilitate şi de control cu dificultăţi 
implicite în menţinerea unor practici operaţionale şi sisteme contabile 
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uniforme, în special atunci când reţeaua de filiale transcede graniţele 
naţionale. 

 y Tranzacţiile pot de multe ori să fie iniţiate şi încheiate de client fără vreo 
intervenţie din partea angajaţilor băncii, de exemplu prin Internet sau 
prin bancomate. 

 y De multe ori îşi asumă angajamente semnificative fără vreun transfer 
iniţial de fonduri, în afara plăţii comisioanelor, în unele cazuri. Aceste 
angajamente pot implica doar înregistrări contabile neoficiale astfel în-
cât existenţa lor poate fi dificil de detectat. 

 y Sunt reglementate de autorităţi guvernamentale ale căror cerinţe influen-
ţează de multe ori principiile contabile pe care le urmează băncile. Ne-
respectarea cerinţelor de reglementare, de exemplu, cerinţele de adec-
vare a capitalului poate avea implicaţii pentru situaţiile financiare ale 
băncii sau prezentările de informaţii din acestea. 

 y Relaţiile de client pe care auditorul, asistenţii sau firma de audit le poate 
avea cu banca ar putea afecta independenţa auditorului într-un fel în care 
relaţiile similare cu alte organizaţii nu ar afecta-o. 

 y În general au acces exclusiv la sistemele de compensare şi decontare 
pentru cecuri şi transferuri de fonduri, tranzacţii valutare etc. Ele fac 
parte integrantă sau sunt racordate la sisteme naţionale şi internaţionale 
de decontări şi, în consecinţă, ridică un risc sistemic pentru ţările în care 
operează. 

 y Pot emite şi tranzacţiona instrumente financiare complexe, dintre care 
unele trebuie înregistrate la valoarea justă în situaţiile financiare. De 
aceea trebuie să stabilească proceduri adecvate de evaluare şi manage-
ment al riscului. Eficienţa acestor proceduri depinde de adecvarea me-
todologiilor şi modelelor matematice selectate, accesul la informaţii de 
piaţă curente şi istorice, credibile şi menţinerea integrităţii datelor. 

19. Auditul detaliat al tuturor tranzacţiilor unei bănci nu numai că ar fi costisi-
tor şi ar cere mult timp, dar ar fi şi impracticabil. De aceea, auditorul extern 
se bazează pe evaluarea riscului inerent de denaturare semnificativă, pe 
evaluarea riscului de control şi testarea controalelor interne menite să pre-
vină sau să detecteze şi corecteze erorile semnificative şi pe procedurile de 
fond aplicate pe bază de test. Aceste proceduri cuprind una sau mai multe 
dintre următoarele: inspecţie, observare, intervievare şi confirmare, calcu-
laţie şi proceduri analitice. În particular, auditorul extern este preocupat de 
recuperabilitatea şi în consecinţă valoarea contabilă a creditelor, investiţii-
lor şi a altor active din situaţiile financiare şi de identificarea şi prezentarea 



54 IAPS 1004

RELAŢIA DINTRE ORGANELE DE SUPRAVEGHERE 
BANCARĂ ŞI AUDITORII EXTERNI AI BĂNCILOR

adecvată în situaţiile financiare a tuturor angajamentelor şi datoriilor sem-
nificative, contingente sau de altă natură. 

20. Deşi auditorul extern are responsabilitatea unică pentru raportul de audit 
şi pentru stabilirea naturii, momentului şi întinderii procedurilor de audit, 
mare parte din rezultatele activităţii de audit intern poate fi utilă auditorului 
extern la auditul situaţiilor financiare. De aceea, auditorul, ca o componen-
tă a auditului, evaluează funcţia de audit intern în măsura în care consideră 
că este relevant pentru determinarea naturii, momentului şi întinderii pro-
cedurilor de audit. 

21. ISA 610 „Luarea în considerare a activităţii de audit intern” cere auditoru-
lui extern să analizeze activitatea auditorului intern şi efectul acesteia, dacă 
există, asupra naturii, momentului şi ariei de aplicabilitate a procedurilor 
auditorului extern. Auditorul extern analizează statutul organizaţional al 
funcţiei de audit intern, aria de aplicabilitate a acesteia, competenţa tehnică 
a membrilor săi şi diligenţa profesională de care dau dovadă aceştia, atunci 
când evaluează activitatea departamentului. 

22. Raţionamentul profesional guvernează activitatea auditorului. Acesta exer-
cită raţionamentul profesional  în domenii precum: 

 y Evaluarea riscului inerent şi de control şi a riscului de denaturare semni-
ficativa ca urmare a fraudei şi erorii; 

 y Stabilirea naturii, momentului şi arie de cuprindere a procedurilor de 
audit; 

 y Evaluarea rezultatelor acestor proceduri; şi 
 y Evaluarea raţionamentelor şi estimărilor făcute de conducere la elabora-

rea situaţiilor financiare. 
23. Auditorul extern planifică şi efectuează auditul pentru a obţine o asigura-

re rezonabilă cu privire la faptul că sunt detectate denaturările situaţiilor 
financiare ale băncii, care, individual sau cumulat, sunt semnificative în 
raport cu informaţiile financiare prezentate de acele situaţii. Evaluarea a 
ceea ce înseamnă semnificativ este o problemă de raţionament profesional 
pentru auditor şi este influenţată de deciziile economice pe care utilizatorii 
situaţiilor financiare ale băncii le vor lua pe baza acestora. Auditorul ana-
lizează pragul de semnificaţie atât la nivelul global al situaţiilor financiare 
cât şi la cel individual al soldurilor conturilor claselor de tranzacţii şi pre-
zentărilor de informaţii. Pragul de semnificaţie poate fi influenţat de alte 
considerente precum cerinţele legale şi considerente referitoare la solduri 
de conturi şi relaţii individuale din situaţiile financiare. Procesul poate avea 
ca rezultat niveluri diferite ale pragului de semnificaţie în funcţie de aspec-
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tul din situaţiile financiare avut în vedere. În mod similar, nivelul pragului 
de semnificaţie utilizat de un auditor atunci când raportează asupra situ-
aţiilor financiare ale unei bănci poate fi diferit de cel utilizat atunci când 
întocmeşte rapoarte speciale către autorităţile de supraveghere bancară. În 
ISA 320 „Pragul de semnificaţie în audit” aceste aspecte sunt discutate mai 
detaliat. 

24. În formarea opiniei asupra situaţiilor financiare, auditorul extern aplică 
proceduri destinate să obţină o asigurare rezonabilă că situaţiile financi-
are sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil. Auditul nu garantează că toate de-
naturările semnificative vor fi detectate datorită unor factori precum utili-
zarea raţionamentului profesional, utilizarea testării, limitele inerente ale 
controlului intern şi faptul că mare parte din probele aflate la dispoziţia 
auditorului sunt de natură persuasivă şi nu conclusivă. Riscul de detectare 
al unei denaturări semnificative rezultând din fraudă este mai mare decât 
riscul de detectare al unei denaturări rezultând din eroare, deoarece frauda 
poate implica scheme complexe şi atent organizate menite să o ascundă, 
cum ar fi falsul, neînregistrarea deliberată a unor tranzacţii sau declaraţiile 
voit greşite date auditorului. Astfel de încercări de ascundere pot fi şi mai 
greu de detectat când suntem în prezenţa participării mai multor persoane. 
Mai departe, riscul ca auditorul să nu detecteze o denaturare semnificativă 
rezultând din frauda conducerii este superior celui pentru frauda celorlalţi 
angajaţi, întrucât consiliul de administraţie şi conducerea sunt deseori în 
situaţia de a li se prezuma integritatea şi de a li se permite eludarea proce-
durilor de control formale. De aceea, auditorul planifică şi execută un audit 
cu scepticism profesional, admiţând că pot exista condiţii care să determine 
denaturarea semnificativă a situaţiilor financiare. 

25. Atunci când auditorul descoperă o denaturare semnificativă a situaţiilor fi-
nanciare în ansamblu, inclusiv utilizarea unei politici contabile sau a unei 
evaluări neadecvate, ori neprezentarea unor informaţii esenţiale, auditorul 
va cere conducerii ajustarea situaţiilor financiare pentru a corecta eroarea. 
Dacă aceasta refuză să facă corecţia, auditorul emite o opinie cu rezerve 
sau o opinie contrară asupra situaţiilor financiare. Un astfel de ra port ar pu-
tea avea un efect serios asupra credibilităţii şi chiar asupra stabilităţii băncii 
şi de aceea conducerea ia, de regulă, măsurile necesare pentru a evita astfel 
de situaţii. La fel, auditorul emite o opinie cu rezerve sau declară imposi-
bilitatea exprimării unei opinii dacă nu i s-au furnizat de către conducere 
toate informaţiile sau explicaţiile pe care le-a cerut. 
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26. Ca o parte suplimentară dar nu neapărat integrantă a auditului, de regulă, 
auditorul extern comunică anumite informaţii conducerii. De obicei, aceste 
informaţii conţin observaţii asupra unor probleme precum punctele slabe 
semnificative ale controlului intern sau denaturările care au ajuns în atenţia 
auditorului în cursul auditului, dar care nu presupun o modificare a rapor-
tului auditorului (fie pentru că au fost aplicate proceduri adiţionale pentru 
a compensa un punct slab al controlului fie pentru că denaturările au fost 
corectate în situaţiile financiare sau sunt nesemnificative în contextul lor). 
Totodată auditorul extern comunică probleme de guvernanţă persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa băncii. În anumite ţări, auditorul extern transmite 
conducerii sau organului de supraveghere, fie ca parte a unei cerinţe legale 
fie prin convenţie, şi un raport în formă lungă asupra unor probleme speci-
ficate cum ar fi: alcătuirea soldurilor conturilor sau a portofoliului de credi-
te, lichiditatea şi rezultatele, indicatorii financiari, adecvarea sistemelor de 
control intern, o analiză a riscurilor bancare sau conformitatea cu cerinţele 
legale sau de supraveghere. 

27. În unele ţări, auditorul extern trebuie să raporteze prompt autorităţii de su-
praveghere orice fapt sau decizie care poate: 

 y Constitui o încălcare semnificativă a legislaţiei sau normelor de regle-
mentare; 

 y Afecta capacitatea unei bănci de a-şi continua activitatea; sau 
 y Conduce la un raport modificat. 

Rolul organului de supraveghere bancară 
28. Obiectivul cheie al supravegherii prudenţiale este de a menţine stabilitatea 

şi încrederea în sistemul financiar, reducându-se prin aceasta riscul de pier-
dere pentru deponenţi şi alţi creditori. În plus, supravegherea este deseori 
îndreptată şi spre verificarea conformităţii cu legislaţia guvernând băncile 
şi activitatea acestora. Totuşi, în această declaraţie, accentul se pune pe 
aspectul prudenţial al rolului autorităţii de supraveghere bancară. 

29. Supravegherea bancară se bazează pe un sistem de autorizare, care per-
mite autorităţilor de supraveghere să identifice populaţia care trebuie să 
facă obiectul supravegherii şi să controleze accesul în sistemul bancar. În 
vederea obţinerii şi menţinerii autorizaţiei bancare, entităţile trebuie să sa-
tisfacă anumite cerinţe prudenţiale. Aceste cerinţe pot diferi de la o ţară la 
alta în ceea ce priveşte dispoziţiile de detaliu; unele pot fi atent definite în 
reglementări, iar altele pot fi prevăzute mai pe larg, permiţând autorităţii de 
supraveghere o anumită discreţie în interpretarea lor. Cu toate acestea, ur-



57 IAPS 1004

RELAŢIA DINTRE ORGANELE DE SUPRAVEGHERE 
BANCARĂ ŞI AUDITORII EXTERNI AI BĂNCILOR

mătoarele cerinţe de bază pentru autorizarea bancară se regăsesc de regulă 
în majoritatea sistemelor de supraveghere: 

 y Banca trebuie să aibă acţionari şi membri ai consiliului de administra-
ţie corespunzători (această noţiune include integritatea şi reputaţia în 
comunitatea oamenilor de afaceri, precum şi forţa financiară a tuturor 
acţionarilor majoritari); 

 y Conducerea băncii trebuie să fie onestă şi demnă de încredere şi trebu-
ie să posede aptitudini şi experienţă corespunzătoare pentru a conduce 
banca într-o manieră corectă şi prudentă; 

 y Organizarea şi controlul intern din bancă trebuie să fie consecvente faţă 
de planurile şi strategiile sale de afaceri; 

 y Banca trebuie să aibă o structură juridică compatibilă cu structura sa 
operaţională; 

 y Banca trebuie să aibă un capital adecvat pentru a face faţă riscurilor ine-
rente faţă de natura şi dimensiunea activităţii sale; şi 

 y Banca trebuie să aibă o lichiditate suficientă pentru a satisface ieşirile de 
fonduri. 

30. Deseori sunt prescrise cerinţe suplimentare şi mai detaliate, printre care: in-
dicatori numerici minimi pentru adecvarea capitalului şi lichidităţii băncii. 
Indiferent de forma exactă a reglementărilor, totuşi, obiectivul lor este de a 
stabili condiţii care să asigure desfăşurarea de către bancă a activităţii sale 
în mod prudent şi deţinerea de către aceasta de resurse financiare adecvate 
pentru a face faţă condiţiilor nefavorabile şi a-şi proteja deponenţii de pier-
dere. 

31. Pe lângă autorizarea noilor bănci, majoritatea organelor de supraveghere 
bancară au autoritatea de a analiza şi respinge orice propunere privind tran-
sferul unei participaţii semnificative sau al controlului într-o bancă către 
alte părţi. 

32. De regulă, supravegherea bancară continuă se desfăşoară pe bază de reco-
mandări şi instrucţiuni. Totuşi, autorităţile de supraveghere au la dispoziţie 
posibilitatea de a apela la mijloace legale pentru a lua măsuri corective în 
timp util, atunci când o bancă încalcă cerinţele prudenţiale, când există 
violări ale legislaţiei sau normelor de reglementare sau când deponenţii se 
confruntă cu un risc substanţial de pierdere. În condiţii extreme, organul de 
supraveghere poate avea autoritatea de a revoca autorizaţia unei bănci. 

33. Unul din fundamentele supravegherii prudenţiale este adecvarea capitalu-
lui. În majoritatea ţărilor există cerinţe minime de capital pentru înfiinţa-
rea băncilor, iar testele privind adecvarea capitalului sunt o componentă 
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frecventă a supravegherii continue. În pachetul consultativ denumit „Noul 
acord de capital de la Basel” emis de Comitetul de la Basel în ianuarie 
2001, acesta propune un cadru privind adecvarea capitalului având la bază 
trei piloni complementari: cerinţe minime de capital, un proces de analiză 
de supraveghere şi disciplina de piaţă. 

 y Primul pilon defineşte cerinţele minime de capital pentru 3 categorii 
largi de risc: riscul de credit, riscul de piaţă şi riscul operaţional. 

 y Cel de-al doilea pilon, procesul de analiză de supraveghere, se bazează 
pe următoarele principii. Băncile trebuie să aibă o solvabilitate suficien-
tă în raport cu profilul de risc, iar organele de supraveghere trebuie să 
aibă capacitatea de a solicita băncilor să deţină un capital superior celui 
minim. Băncile trebuie să evalueze pe plan intern şi continuu adecvarea 
capitalului lor pe baza profilului de risc prezent şi viitor iar organele 
de supraveghere trebuie să analizeze procedura internă de evaluare a 
adecvării capitalului băncii. În final, organele de supraveghere trebuie 
să intervină din timp, luând în considerare natura relativ lipsită de lichi-
ditate a majorităţii activelor bancare şi opţiunile limitate pe care le au 
majoritatea băncilor în atragerea imediată a capitalului. 

 y Cel de-al treilea pilon, disciplina de piaţă, sporeşte rolul participanţilor 
pieţei, încurajând băncile să deţină niveluri adecvate de capital. În acest 
sens, băncile trebuie să prezinte informaţii cantitative şi calitative des-
pre capitalul lor şi profilul de risc. 

34. Băncile sunt supuse unei varietăţi de riscuri. Organele de supraveghere 
monitorizează şi pot limita o serie de riscuri bancare precum riscul de cre-
dit, riscul de piaţă (inclusiv riscul ratei dobânzii şi riscul cursului valutar), 
riscul de lichiditate şi finanţare, riscul operaţional, riscul legal şi riscul de 
reputaţie. Din ce în ce mai mult, organele de supraveghere încearcă să dez-
volte sisteme de evaluare care să aprecieze gradul de expunere la riscuri 
specifice (de exemplu, riscuri asociate instrumentelor financiare derivate). 
Deseori aceste sisteme formează baza controalelor specifice sau a limitelor 
asupra diverselor categorii de expunere. 

35. Cel mai însemnat dintre riscurile bancare, în raport cu pierderile înregistra-
te de-a lungul timpului, este riscul ca un client sau co-contractant să nu-şi 
execute obligaţia la întreaga valoare, fie când devine exigibilă fie în orice 
moment ulterior (uneori denumit risc de credit). Rolul organului de supra-
veghere bancară nu este de a direcţiona politicile de creditare ale băncilor, 
dar este esenţial ca acesta să fie încrezător că banca a adoptat un sistem 
sănătos de gestionare a riscului de credit. Totodată, organul de suprave-
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ghere evaluează eficienţa politicilor şi practicilor unei bănci de evaluare 
a calităţii creditelor. Organul de supraveghere caută să se asigure că me-
todele utilizate şi raţionamentele aplicate de conducere privind calcularea 
provizioanelor generează o valoare cumulată a provizioanelor specifice şi 
generale, adecvată pentru a absoarbe pierderile estimate din credite, în timp 
util, în conformitate cu politici şi proceduri adecvate. În plus, organul de 
supraveghere caută să se asigure că riscul de credit este diversificat în mod 
adecvat prin intermediul unor reguli de limitare a expunerilor, în raport de 
clienţi-debitori individuali, sectoare industriale sau comerciale sau ţări ori 
regiuni economice particulare.

36. Deşi este dificil de evaluat, calitatea creditelor unei bănci şi a altor active 
este unul din determinanţii cei mai importanţi ai situaţiei sale financiare. 
Aşadar, evaluarea exactă şi prudentă a activelor este de mare importanţă 
pentru organele de supraveghere deoarece are un impact direct asupra de-
terminării valorii raportate a capitalului băncii. Aşa cum s-a indicat deja, 
capitalul este larg utilizat ca indicator standard de supraveghere faţă de 
care sunt evaluate sau limitate expunerile. Deşi evaluarea corespunzătoare 
a activelor este una din responsabilităţile primare ale conducerii, procesul 
de evaluare de multe ori presupune exercitarea în proporţie considerabilă a 
raţionamentului profesional. În general, dacă organul de supraveghere nu 
efectuează propria sa evaluare a acestui proces pentru a determina exacti-
tatea sa şi conformitatea cu politicile şi procedurile documentate, acesta se 
bazează în mare parte pe judecata conducerii în ceea ce priveşte evaluarea 
corespunzătoare a activelor şi pe faptul că valorile care apar în situaţiile 
financiare au fost supuse auditului extern. 

37. Autorităţile de supraveghere acordă o importanţă considerabilă nevoii băn-
cilor de a implementa controale interne adecvate naturii, obiectului şi di-
mensiunii activităţii lor. Scopul controlului intern este de a contribui la 
realizarea obiectivului conducerii de a asigura, în măsura posibilităţilor, 
desfăşurarea ordonată şi eficientă a activităţii sale, inclusiv respectarea po-
liticilor de management, păstrarea activelor, prevenirea şi detectarea frau-
delor şi erorilor, exactitatea şi caracterul complet al înregistrărilor contabile 
şi întocmirea la timp a informaţiilor financiare credibile. 

38. Dezvoltarea unor sisteme complexe de informaţii computerizate în timp-
real a îmbunătăţit cu mult posibilităţile de control, dar la rândul său a adus 
cu sine şi riscuri suplimentare decurgând din posibilitatea de apariţie a fra-
udelor şi defecţiunilor la calculatoare. Introducerea comerţului electronic a 
adus cu sine şi riscuri noi semnificative şi solicită, la rândul său, introduce-
rea de controale suplimentare.
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39. Organele de supraveghere sunt preocupate să se asigure că managementul 
este de o calitate adecvată naturii şi obiectului de activitate. În mediile de 
reglementare în care se efectuează cu regularitate inspecţii la faţa locului, 
examinatorii au posibilitatea de a observa semnale ale deficienţelor mana-
geriale. În alte părţi, de regulă, organul de supraveghere organizează in-
terviuri cu conducerea în mod regulat şi urmăreşte şi alte oportunităţi de 
contactare a acesteia pe măsură ce se ivesc. Indiferent de natura mediului 
de reglementare, organul de supraveghere încearcă să utilizeze aceste opor-
tunităţi pentru a înţelege planurile şi strategiile de afaceri ale conducerii 
şi modul în care aceasta se aşteaptă se le realizeze. Similar, organul de 
supraveghere caută să descopere dacă banca este dotată corespunzător pen-
tru realizarea funcţiilor sale în ceea ce priveşte aptitudinile şi competenţa 
angajaţilor săi şi echipamentele şi facilităţile de care dispune. Informaţiile 
obţinute din aceste contacte cu conducerea ajută organul de supraveghere 
să-şi formeze o opinie despre competenţa conducerii. 

40. Supravegherea eficientă solicită colectarea şi analizarea informaţiilor des-
pre băncile supravegheate. De exemplu, organele de supraveghere strâng, 
revizuiesc şi analizează rapoartele prudenţiale şi rapoartele statistice de la 
bănci. Acestea cuprind situaţiile financiare de bază şi anexele detaliate care 
oferă mai multe informaţii. Aceste rapoarte sunt utilizate pentru a verifica 
respectarea anumitor cerinţe prudenţiale şi de asemenea oferă o bază de 
discuţii cu conducerea băncii. Monitorizarea de la birou poate deseori să 
identifice probleme potenţiale, în special în intervalul dintre inspecţiile la 
faţa locului, prin aceasta asigurându-se detectarea din timp şi indicarea mă-
surilor corective înainte ca problemele să se agraveze. 

41. Organele de supraveghere trebuie să dispună de mijloace de validare a in-
formaţiilor pe care le primesc fie prin intermediul inspecţiilor la faţa locu-
lui, fie prin utilizarea auditorilor externi. Munca de teren, efectuată fie de 
angajaţii proprii ai organului de supraveghere fie în regim de colaborare 
de auditorii externi, este structurată astfel încât să ofere o verificare inde-
pendentă a existenţei în cadrul băncilor, a unui sistem adecvat de control 
intern, care să satisfacă criteriile cerute de supraveghetor şi a credibilităţii 
informaţiilor furnizate de bănci. 

42. Pentru a înţelege mai bine guvernanţa corporativă şi sistemul de operare 
al unei bănci, unele autorităţi de supraveghere se întâlnesc periodic cu co-
mitetul de audit al băncii sau cu consiliul de administraţie. Aceasta oferă 
posibilitatea comitetului de audit sau consiliului de administraţie să discute 
despre preocupările lor legate de managementul băncii şi permite organu-
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lui de supraveghere să-şi formeze o opinie despre eficienţa comitetului de 
audit. 

43. Autorităţile de supraveghere bancară sunt interesate să se asigure că întrea-
ga activitate efectuată de auditorii externi este efectuată de auditori care: 

 y Sunt autorizaţi corespunzător şi se bucură de o reputaţie profesională 
bună; 

 y Posedă o experienţă profesională şi competenţă relevante; 
 y Urmează un program de asigurare a calităţii; 
 y Sunt independenţi în fapt şi în aparenţă faţă de banca auditată; 
 y Sunt obiectivi şi imparţiali; şi 
 y Respectă toate celelalte cerinţe de etică aplicabile.5

44. În anumite ţări, organul de supraveghere bancară are atribuţii conferite prin 
lege asupra numirii auditorilor externi, cum ar fi dreptul de aprobare şi de 
revocare şi dreptul de a solicita un audit independent. Aceste atribuţiuni 
sunt menite să asigure că auditorii externi numiţi de bănci au experienţa, 
resursele şi aptitudinile necesare în circumstanţele respective. Atunci când 
nu există nici un motiv evident pentru schimbarea auditorului extern, orga-
nele de supraveghere vor investiga, în mod normal, circumstanţele care au 
determinat banca să nu numească în continuare auditorul. 

45. Organele de supraveghere au un interes clar în asigurarea unor standarde 
ridicate pentru auditul bancar. Pe deasupra, o preocupare importantă pen-
tru organele de supraveghere este independenţa auditorului  extern care 
efectuează  auditul  unei bănci, în special atunci când oferă şi alte tipuri 
de servicii în afara auditului băncii respective. Aşadar, organele de supra-
veghere caută să menţină relaţii apropiate cu organismele profesionale de 
audit naţionale în vederea abordării problemelor de interes reciproc.

Relaţia dintre organul de supraveghere bancară şi auditorul extern al 
băncii 
46. În multe privinţe, organul de supraveghere bancară şi auditorul extern au 

preocupăricomplementare cu privire la aceleaşi probleme deşi obiectul pre-
ocupărilor lor este diferit. 

 y Organul de supraveghere bancară este în primul rând preocupat de men-
ţinerea stabilităţii sistemului bancar şi de ocrotirea siguranţei băncilor 
individuale în vederea protejării intereselor deponenţilor. De aceea, or-
ganul de supraveghere monitorizează viabilitatea prezentă şi viitoare a 
băncilor şi utilizează situaţiile lor financiare pentru evaluarea situaţiei şi 

5 Auditorul respectă standardele naţionale de etică relevante şi „Codul etic al profesioniştilor 
contabili”, emis de IFAC (Codul)
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performanţelor acestora. Auditorul extern, pe de altă parte, este în pri-
mulrând preocupat să raporteze asupra situaţiilor financiare ale băncii, 
de regulă, fie acţionarilor băncii, fie consiliului de administraţie. Astfel, 
auditorul analizează utilizarea de către conducere a prezumţiei de conti-
nuitate a activităţii. Auditorul analizează perioada de evaluare utilizată 
de conducere şi, dacă perioada este mai mică de 12 luni de la data bilan-
ţului, cere conducerii să prelungească perioada de evaluare la cel puţin 
12 luni de la data bilanţului. În cazul în care conducerea refuză acest 
lucru, ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii” cere auditorului să 
analizeze necesitatea de a modifica raportul său ca urmare a limitării 
activităţii sale. Totodată, auditorul chestionează conducerea cu privire 
la cunoaşterea unor evenimente sau condiţii dincolo de perioada de eva-
luare utilizată de conducere care ar putea pune la îndoială, în mod sem-
nificativ, capacitatea băncii de a-şi continua activitatea. 

 y Organul de supraveghere bancara este preocupat să menţină un sistem 
sănătos de control intern ca bază pentru un management sigur şi prudent 
al activităţii băncii. Auditorul extern, în majoritatea situaţiilor, este pre-
ocupat de evaluarea controlului intern pentru a determina măsura în care 
se poate baza pe sistem la planificarea şi efectuarea auditului. 

 y Organul de supraveghere bancară trebuie să se asigure că fiecare ban-
că ţine evidenţe adecvate întocmite după politici şi practici contabile 
consecvente care să-i permită să evalueze situaţia financiară a băncii şi 
profitabilitatea activităţii acesteia, şi că banca publică sau pune la dispo-
ziţie, în mod regulat, situaţii financiare care reflectă fidel situaţia sa. Au-
ditorul extern este preocupat de ţinerea unor evidenţe contabile adecvate 
şi suficient de credibile care să permită entităţii să întocmească situaţii 
financiare nedenaturate semnificativ şi astfel să permită auditorului ex-
tern să exprime o opinie asupra acelor situaţii.  

47. Dacă organul de supraveghere bancară utilizează situaţii financiare auditate 
în cursul activităţilor de supraveghere, atunci trebuie să aibă în vedere ur-
mătorii factori: 

 y Necesităţile de supraveghere nu reprezintă, de regulă, scopul primar 
pentru care au fost întocmite situaţiile financiare; 

 y Un audit în conformitate cu ISA este menit să ofere o asigurare rezo-
nabilă cu privire la faptul că situaţiile financiare în ansamblu nu sunt 
denaturate semnificativ; 

 y Importanţa politicilor contabile utilizate la elaborarea situaţiilor finan-
ciare întrucât cadrele de raportare financiară solicită exercitarea raţio-
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namentului profesional în aplicarea lor şi pot permite anumite opţiuni 
pentru anumite politici sau modul în care sunt ele aplicate; 

 y Situaţiile financiare includ informaţii bazate pe raţionamente şi estimări 
efectuate de conducere şi examinate de auditor; 

 y Poziţia financiară a băncii s-ar putea să fi fost afectată de evenimente 
ulterioare datei întocmirii situaţiilor financiare; 

 y Organul de supraveghere nu poate porni de la prezumţia că evaluarea 
făcută de auditor asupra controlului intern în scopul auditului va fi nea-
părat adecvată pentru scopul pentru care are nevoie de evaluare supra-
veghetorul, date fiind scopurile diferite pentru care este evaluat şi testat 
controlul intern de către supraveghetor şi auditor; şi 

 y Controalele şi politicile contabile pe care auditorul extern le analizează 
s-ar putea să nu fie cele pe care banca le utilizează la întocmirea infor-
maţiilor pentru organul de supraveghere bancară. 

48. Cu toate acestea, există multe situaţii în care munca organului de suprave-
ghere şi cea a auditorului extern pot fi utile una celeilalte. Comunicările tri-
mise de auditori conducerii şi alte rapoarte prezentate de auditori pot oferi 
organelor de supraveghere informaţii valoroase despre diverse aspecte ale 
activităţii băncii. Este o practică, în multe ţări, ca astfel de rapoarte să fie 
puse la dispoziţia organelor de supraveghere. 

49. Similar, auditorii externi pot găsi utile informaţiile create de organul de 
supraveghere. Atunci când are loc o inspecţie de supraveghere sau un in-
terviu cu conducerea, concluziile desprinse din inspecţie sau interviu sunt, 
de obicei, comunicate băncii. Aceste comunicări pot fi utile auditorilor în 
măsura în care oferă o evaluare independentă în domenii importante pre-
cum adecvarea provizioanelor pentru pierderi din credite şi pun accentul 
pe aspecte specifice ale supravegherii. Autorităţile de supraveghere pot de 
asemenea să elaboreze anumiţi indicatori prudenţiali informali sau ghiduri 
care pot fi puse la dispoziţia băncilor şi care pot fi utile auditorilor la efec-
tuarea reviziilor analitice. 

50. Atunci când comunică cu conducerea, atât autorităţile de supraveghere cât 
şi auditorii externi sunt conştienţi de avantajele reciproce care decurg din 
cunoaşterea problemelor cuprinse în astfel de comunicări. De aceea este 
avantajos ca aceste comunicări să fie sub formă scrisă, astfel încât să facă 
parte din evidenţele băncii la care cealaltă parte trebuie să aibă acces. 

51. Pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor ambelor părţi privind confiden-
ţialitatea informaţiilor dobândite în cursul îndeplinirii funcţiilor lor, este 
normal ca, atunci când contactele între organul de supraveghere bancară 
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şi auditorul extern devin necesare, managementul băncii este şi el prezent 
sau cel puţin informat. Se recomandă luarea unor măsuri oportune şi adec-
vate, astfel încât auditorii externi să nu poată fi traşi la răspundere pentru 
informaţiile dezvăluite cu bună-credinţă autorităţilor de supraveghere con-
form legislaţiei sau normelor de reglementare aplicabile. Aceste măsuri pot 
îmbrăca forma unor iniţiative legale sau pot constitui un acord între bancă, 
conducerea sa, auditorul extern şi autoritatea de supraveghere. Acest lucru 
este mai cu seamă adevărat atunci când prezenţa conducerii ar compromite 
discuţiile, de exemplu, dacă auditorul consideră că este implicată conduce-
rea în acţiuni frauduloase. 

52. ISA 260 „Comunicarea aspectelor de audit persoanelor însărcinate cu gu-
vernanţa” identifică aspectele de interes pentru guvernanţă şi solicită audi-
torilor să comunice acele probleme în timp util persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa6. Aspectele de audit de interes pentru guvernanţă includ doar 
acele probleme care au ajuns în atenţia auditorului ca rezultat al efectuării 
auditului. Auditorul nu este obligat, într-un audit în baza ISA, să conceapă 
proceduri cu scopul specific al identificării aspectelor de interes pentru gu-
vernanţă. Anumite aspecte de audit de interes pentru guvernanţă sunt proba-
bil de interes şi pentru organele de supraveghere bancară, în special atunci 
când acele probleme solicită măsuri urgente din partea acestora. Atunci 
când o cere cadrul de supraveghere, legal sau de reglementare sau un acord 
ori protocol oficial, auditorul comunică astfel de probleme organului de su-

6 De regulă astfel de probleme includ: 
• Abordarea generală şi aria de aplicabilitate generală a auditului, inclusiv limitările aşteptate 

asupra acesteia, sau alte cerinţe suplimentare; 
• Selectarea sau modificarea politicilor şi practicilor contabile semnificative care au, sau ar 

putea avea, un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare ale entităţii; 
• Efectul potenţial asupra situaţiilor financiare al riscurilor semnificative, cum ar fi litigiile 

aflate pe rol, care trebuie să fie prezentate în situaţiile financiare; 
• Ajustările de audit, înregistrate sau nu de entitate, care au sau ar putea avea, un efect sem-

nificativ asupra situaţiilor financiare ale entităţii; 
• Incertitudinile semnificative referitoare la evenimente şi condiţii care ar putea pune la îndo-

ială, în mod semnificativ, capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea; 
• Dezacordurile cu conducerea cu privire la probleme care, individual sau cumulat, ar putea 

fi semnificative pentru situaţiile financiare ale entităţii sau raportul auditorului. Aceste co-
municări includ considerente privind rezolvarea sau nu a problemei şi semnificaţia acesteia; 

• Modificările aşteptate ale raportului auditorului; 
• Alte probleme care merită atenţie din partea persoanelor însărcinate cu guvernanţa, cum ar 

fi deficienţele semnificative ale controlului intern, chestiuni privind integritatea conducerii 
şi fraudele în care este implicată conducerea; şi 

• Alte probleme convenite în contract. 
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praveghere bancară în timp util. În situaţia în care nu există astfel de cerinţe, 
acorduri sau protocoale, auditorul încurajează conducerea băncii sau pe per-
soanele însărcinate cu guvernanţa să comunice în timp util problemele care, 
în opinia sa, pot fi de interes urgent pentru autoritatea de supraveghere.7 Mai 
departe, chiar dacă nu există vreo cerinţă în acest sens, auditorul are în vede-
re comunicarea unor astfel de probleme organului de supraveghere bancară 
atunci când conducerea sau persoanele însărcinate cu guvernanţa nu o fac. 
În astfel de circumstanţe, auditorul are în vedere dacă legea protejează audi-
torul vizavi de efectuarea unor astfel de comunicări. 

53. Cele de mai jos reprezintă exemple de tipuri de alte probleme care pot ajun-
ge în atenţia auditorului şi pot solicita măsuri urgente din partea organului 
de supraveghere bancară: 

 y Informaţii care indică nerespectarea uneia din cerinţele pentru autoriza-
ţia bancară; 

 y Un conflict serios în cadrul organelor de luare a deciziilor sau plecarea 
neaşteptată a unui manager dintr-o funcţie cheie; 

 y Informaţii care pot indica o încălcare semnificativă a legilor şi normelor 
de reglementare sau a statutului, contractului de asociere ori regulamen-
tului de funcţionare; 

 y Intenţia auditorului de a renunţa la mandat sau revocarea mandatului 
auditorului; şi 

 y Schimbări nefavorabile semnificative în ceea ce priveşte riscurile activi-
tăţii băncii şi posibila perpetuare a unor riscuri. 

În multe cazuri auditorul extern comunică şi aceste probleme persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa corporativă. 

54. Într-o serie de ţări, auditorul extern îndeplineşte misiuni specifice sau emite 
rapoarte speciale conform prevederilor legale sau la cererea autorităţii de 
supraveghere pentru a o ajuta în îndeplinirea funcţiilor sale de supraveghe-
re. Aceste sarcini pot include raportarea cu privire la: 

 y Respectarea condiţiilor de autorizare; 
 y Adecvarea sistemelor de ţinere a contabilităţii şi altor evidenţe şi a siste-

melor de control intern; 
 y Adecvarea metodei utilizate de bancă pentru întocmirea rapoartelor pen-

tru autoritatea de supraveghere bancară şi exactitatea informaţiilor cu-
7 Cerinţe clare privind comunicarea dintre auditor şi organele de supraveghere bancară sunt deja 
stabilite în multe ţări, fie prin lege, norme de supraveghere fie prin acord sau protocol oficial. Acest 
lucru este de interes reciproc pentru auditori şi organele de supraveghere bancară. În ţările fără 
astfel de cerinţe, autorităţile de supraveghere bancară şi corpurile contabile sunt încurajate să ia în 
considerare iniţiative sau sprijinirea unor acţiuni adecvate în această privinţă.
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prinse în aceste rapoarte, care ar putea include indicatori prevăzuţi de 
raportare a activelor la datorii şi alte cerinţe prudenţiale; Organizaţia pe 
baza unor criterii furnizate de autoritatea de supraveghere; 

 y Respectarea legilor şi normelor de reglementare; şi 
 y Adoptarea unor politici contabile corespunzătoare. 

55. Autorităţile de supraveghere bancară şi auditorii interni şi externi coope-
rează reciproc pentru a contribui la procesul de supraveghere mai eficient. 
Cooperarea optimizează supravegherea permiţând fiecărei părţi să se con-
centreze asupra responsabilităţilor proprii. În anumite ţări cooperarea se 
poate baza pe întâlniri periodice între supraveghetor şi auditorii externi şi 
interni. 

Solicitări suplimentare pentru auditorul extern care contribuie la pro-
cesul de supraveghere
56. Solicitarea organului de supraveghere către auditorul extern de a contribui 

la îndeplinirea anumitor sarcini de supraveghere trebuie făcută în contextul 
unui cadru bine definit stabilit prin lege sau contract între bancă şi autorita-
tea de supraveghere. În anumite cazuri aceste solicitări pot să facă obiectul 
unei misiuni separate. În această situaţie, trebuie stabilite următoarele cri-
terii. 

57. În primul rând, responsabilitatea de bază pentru furnizarea unor informaţii 
complete şi exacte autorităţii de supraveghere bancară trebuie să rămână a 
conducerii băncii. Rolul auditorului extern este de a raporta asupra acelor 
informaţii sau asupra aplicării anumitor proceduri. Ca atare, auditorul nu-şi 
asumă vreo responsabilitate de supraveghere, dar, prin furnizarea acestui 
raport, permite supraveghetorului să emită judecăţi despre bancă, mai efi-
cient. 

58. În al doilea rând, relaţia normală dintre auditorul extern şi banca auditată 
trebuie ocrotită. Dacă nu există alte cerinţe legale sau contractual care să 
guverneze activitatea auditorului extern, toate fluxurile de informaţii dintre 
autoritatea de supraveghere bancară şi auditor sunt canalizate de regulă 
prin bancă, cu excepţia unor situaţii speciale. Astfel, autoritatea de supra-
veghere bancară solicită băncii să caute să obţină de la auditor informaţiile 
cerute, iar aceste informaţii vor fi trimise prin intermediul băncii autorităţii 
de supraveghere. La întâlnirile între auditorul extern şi autoritatea de su-
praveghere bancară, exceptând situaţiile indicate în paragrafele 51 şi 52 de 
mai sus, participă şi reprezentanţii băncii, aprobarea băncii fiind necesară 
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înainte ca auditorul să transmită copii ale comunicărilor conducerii şi alte 
rapoarte autorităţii de supraveghere.8 

59. În al treilea rând, înainte de încheierea vreunei convenţii cu autoritatea de 
supraveghere, auditorul extern verifică dacă pot apărea conflicte de interes. 
Dacă da, acestea trebuie rezolvate în mod satisfăcător înaintea de începerea 
activităţii, în mod normal prin obţinerea acordului prealabil al conducerii 
băncii de a executa sarcina. 

60. În al patrulea rând, cerinţele de supraveghere trebuie să fie specifice şi clar 
definite în raport cu informaţiile solicitate. Aceasta înseamnă că organul 
de supraveghere trebuie, pe cât este posibil, să descrie standardele faţă de 
care pot fi evaluate performanţele băncii, astfel încât auditorul să poată 
raporta dacă acestea au fost realizate sau nu. Dacă, de exemplu, sunt ne-
cesare informaţii despre calitatea activelor sub forma creditelor, organul 
de supraveghere trebuie să specifice criteriile ce trebuie utilizate la clasifi-
carea creditelor în funcţie de categoriile de risc. Similar, atunci când este 
posibil,trebuie să se ajungă la o înţelegere între organele de supraveghere 
bancară şi auditorii externi în ceea ce priveşte conceptul de prag de semni-
ficaţie. 

61. În al cincilea rând, sarcinile pe care autoritatea de supraveghere bancară 
le trasează auditorului extern trebuie să se afle în aria de competenţă a au-
ditorului, atât tehnică cât şi practică. De exemplu, auditorului poate să ise 
solicite evaluarea riscului băncii faţă de un client-debitor sau ţară. Totuşi, 
fără instrucţiuni clare şi specifice, auditorul nu poate să judece dacă anumi-
te expuneri sunt excesive sau nu. În plus, auditul se desfăşoară la intervale 
de timp şi nu în mod continuu, astfel încât, de exemplu, nu este rezonabil să 
ne aşteptăm ca auditorul extern, pe lângă activitatea necesară de efectuare a 
auditului, să efectueze o evaluare completă a controlului intern sau să mo-
nitorizeze respectarea de către bancă a tuturor regulilor de supraveghere, cu 
excepţia unui program continuu întins pe o anumită perioadă de timp.

62. În al şaselea rând, sarcina dată auditorului de autoritatea de supraveghe-
re trebuie să aibă o bază raţională. Aceasta înseamnă că, exceptând unele 
circumstanţe speciale, ea trebuie să fie complementară activităţii de audit 
realizate regulat şi să poată fi îndeplinită mai economic sau expeditiv decât 
dacă ar fi îndeplinită de supraveghetor, fie datorită aptitudinilor specializate  
ale auditorului, fie pentru evitarea duplicării eforturilor. 

8 Multe bănci furnizează copii ale comunicărilor între auditorul extern şi conducere şi alte ra-
poarte speciale direct organului de supraveghere bancară.
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63. În final, anumite aspecte de confidenţialitate trebuie protejate, în special 
confidenţialitatea informaţiilor obţinute de auditorul extern ca rezultat al 
relaţiilor profesionale cu alţi clienţi de audit şi care nu sunt puse la dispozi-
ţia băncii sau făcute publice. 

64. Modul în care rolul auditorului extern poate fi extins depinde de natura 
mediului naţional de supraveghere. De exemplu, dacă organul de suprave-
ghere bancară adoptă o abordare activă, cu inspecţii frecvente şi riguroase, 
sprijinul care ar putea fi solicitat auditorului extern este, în mod normal, 
minim. Dacă, pe de altă parte, există un istoric al unei supravegheri mai 
puţin directe, bazate în primul rând pe analiza informaţiilor raportate şi 
furnizate de conducere, spre deosebire de inspecţie, sau dacă resursele de 
supraveghere sunt limitate, supraveghetorul poate beneficia de sprijinul pe 
care auditorul extern îl poate oferi în a da o asigurare asupra informaţiilor 
obţinute. 

65. În prezent, totuşi, multe ţări practică o abordare în ce priveşte supraveghe-
rea care conţine elemente atât de inspecţie, cât şi de analiză a informaţiilor 
raportate. Pe măsură ce activitatea bancară creşte în complexitate, inspecţia 
se dovedeşte tot mai solicitantă în raport cu resursele de supraveghere. Mul-
te dintre autorităţile de supraveghere care practică inspecţia la faţa locului 
sunt astfel determinate să se bazeze într-o mai mare măsură pe informaţiile 
raportate şi apelează la auditorii externi pentru sprijin în acele domenii 
pentru care aptitudinile auditorului sunt mai cu seamă corespunzătoare. 

66. Acolo unde autorităţile de supraveghere bancară s-au baza anterior, exclu-
siv, pe analiza rapoartelor prudenţiale, au constatat că un anumit grad de 
examinare la faţa locului este o măsură de precauţie dezirabilă. De aceea, în 
aceste ţări supraveghetorul se bazează mai mult decât în trecut pe auditorii 
externi prin îndeplinirea de către aceştia a anumitor sarcini specifice. (vezi 
paragraful 54). 

67. În ţările în care contactele dintre auditorii externi şi organele de suprave-
ghere bancară au fost apropiate de-a lungul unei perioade îndelungate de 
timp, s-a creat o relaţie de încredere reciprocă, iar experienţa extinsă a cola-
borării a permis fiecărei părţi să beneficieze de munca celeilalte. Experienţa 
din acele ţări indică faptul că acele conflicte de interes pe care auditorii 
le percep în principiu ca împiedicând o colaborare strânsă cu organele de 
supraveghere presupun o importanţă mai mică în practică şi nu prezintă un 
obstacol în calea unui dialog fructuos. 



69 IAPS 1004

RELAŢIA DINTRE ORGANELE DE SUPRAVEGHERE 
BANCARĂ ŞI AUDITORII EXTERNI AI BĂNCILOR

Necesitatea unui dialog continuu între organele de supraveghere ban-
cară şi profesia contabilă 
68. Dacă autorităţile de supraveghere bancară vor să profite de pe urma ac-

tivităţii auditorilor externi în permanenţă, trebuie să discute cu profesia 
contabilă în ansamblu despre aspectele problematice actuale în ceea ce 
priveşte supravegherea. Aceasta se poate realiza prin discuţii periodice la 
nivel naţional între autorităţile de supraveghere şi organismele profesiei 
contabile. Astfel de discuţii ar putea viza domenii de interes reciproc. Este 
de un ajutor considerabil pentru auditori în emiterea unor judecăţi perti-
nente să înţeleagă cât mai clar posibil cunoştinţele şi atitudinea pe care le 
au autorităţile de supraveghere asupra unor astfel de probleme. În cursul 
acestor discuţii, organele de supraveghere trebuie de asemenea să aibă po-
sibilitatea să-şi exprime punctele de vedere asupra politicilor contabile şi 
standardelor de audit în general şi asupra procedurilor de audit specifice în 
particular. Aceasta ajută la îmbunătăţirea standardului general al auditului 
situaţiilor financiare ale băncilor. Este recomandabil ca asociaţiile băncilor 
să fie implicate în discuţiile despre aceste subiecte, de exemplu, prin şeful 
compartimentului de audit intern, pentru a se asigura luarea în consideraţie 
a tuturor punctelor de vedere. 

69. Discuţiile dintre autorităţile de supraveghere bancară şi corpurile contabile 
profesionale ar putea cuprinde, în mod util, şi aspecte importante privind 
auditul şi probleme punctuale de contabilitate, cum ar fi tehnicile contabile 
adecvate pentru noile instrumente şi alte aspecte de inovare financiară şi 
titlurizare. Aceste discuţii ar putea contribui la adoptarea de către bănci a 
celor mai potrivite politici contabile. 

70. Atât autorităţile de supraveghere cât şi profesia contabilă au un interes în 
realizarea uniformităţii în aplicarea de către bănci a unor politici contabile 
corespunzătoare. Deseori, autorităţile de supraveghere bancară pot exercita 
o influenţă persuasivă asupra băncilor în realizarea unor politici uniforme 
datorită atribuţiilor lor de reglementare, în timp ce auditorii externi sunt 
deseori într-o poziţie mai bună de a monitoriza şi analiza aplicarea efectivă 
a acestor politici. De aceea, un dialog continuu între organele de suprave-
ghere şi profesia contabilă ar putea contribui semnificativ la armonizarea 
standardelor de contabilitate pentru bănci, la nivel naţional.
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În septembrie 2002 Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigu-
rare (IAASB) a convenit ca prezenta Declaraţie Internaţională privind Practica 
de Audit (IAPS) să fie revizuită pentru a ţine seama de Standardele Internaţio-
nale de Audit (ISA) publicate în perioada martie 1999 - martie 2003 şi ca pentru 
ISA publicate după 2003, ori de câte ori va fi necesar, să fie introduse conside-
rente privind auditul entităţilor mici în textul respectivelor standarde ISA. 
Îndrumările conţinute în prezenta IAPS vor fi eliminate în momentul în care vor 
deveni efective revizuirile ISA aplicabile. 
Prin urmare, utilizatorii prezentului document trebuie să ţină seama că, în afara 
ghidului inclus în această IAPS, trebuie să se facă referire şi la considerentele 
speciale în auditarea entităţilor mici cuprinse în ISA publicate după martie 2003. 

Introducere 
1. Standardele Internaţionale de Audit (ISA) conţin principii de bază şi pro-

ceduri esenţiale împreună cu îndrumările necesare care se aplică auditului 
situaţiilor financiare ale oricărui tip de entitate, indiferent de mărime, de 
forma juridică, de tipul proprietăţii, de structura conducerii sau de natura 
activităţii desfăşurate. IAASB1 recunoaşte faptul că entităţile mici dau naş-
tere unui număr de aspecte speciale în ceea ce priveşte auditul. Prezenta 
IAPS nu stabileşte nici o cerinţă nouă pentru auditul entităţilor mici şi nici 
nu prevede vreo derogare de la cerinţele ISA. Toate auditurile entităţilor 
mici trebuie efectuate în conformitate cu ISA. 

2. Scopul prezentei IAPS este de a descrie caracteristicile comune întâlnite în 
cadrul entităţilor mici şi de a indica modul în care acestea pot afecta aplica-
rea ISA. Prezenta IAPS include: 
(a) Analizarea caracteristicilor entităţilor mici; 
(b) Îndrumări referitoare la aplicarea ISA în auditul entităţilor mici emise 

până în martie 2003. 
3. Proprietarul-manager al unei entităţi mici are deseori nevoie de asistenţă în 

pregătirea înregistrărilor contabile şi situaţiilor financiare. În Secţiunea 8 a 
Codului etic al profesioniştilor contabili2 al IFAC (Codul) este tratat aspectul 
independenţei, iar auditorii care doresc să furnizeze şi alte servicii unor cli-
enţi entităţi mici trebuie să consulte Codul şi cerinţele referitoare la indepen-
denţă din ţările în care activează. Anexa la prezenta IAPS conţine un comen-
tariu privind aplicarea ISA atunci când auditorii se ocupă şi de întocmirea 

1 IAPS originală a fost întocmită şi publicată de Comitetul Internaţional pentru practici de Audit 
(IAPC). Începând cu 1 aprilie 2002, IAPC a fost înlocuit de Comisia Internaţională pentru standar-
de de audit şi asigurarea calităţii (IAASB)
2 Secţiunea 290 a Codului etic al profesioniştilor contabili al IFAC emisă în iunie 2005.



72 IAPS 1005

CONSIDERENTE SPECIALE ÎN AUDITUL ENTITĂŢILOR MICI

registrelor contabile şi a situaţiilor financiare ale clienţilor entităţi mici. 
4. În determinarea naturii şi ariei de cuprindere a îndrumărilor furnizate de 

această IAPS, IAASB a dorit să furnizeze îndrumări care să aibă o aplica-
bilitate generală pentru toate cazurile de audit al entităţilor mici şi care să 
asiste auditorul în exercitarea raţionamentului profesional ţinând cont de 
ISA. Totuşi, nu au fost furnizate îndrumări detaliate de natură procedurală 
deoarece subiectul unor astfel de îndrumări ar fi putut submina exercitarea 
corespunzătoare a raţionamentului profesional în audit.

Caracteristicile entităţilor mici 
5. Auditorul oricărei entităţi va adapta metodele de audit circumstanţelor le-

gate de entitate şi de misiune. Astfel, auditul unei entităţi mici va diferi 
de cel al unei entităţi mari, deoarece documentaţia poate fi mult mai puţin 
sofisticată şi, în general, auditul unei entităţi mici este mai puţin complex şi 
poate fi efectuat utilizând mai puţini asistenţi. 

6. Semnificaţia termenului de „entitate mică”, în acest context, ia în consi-
derare nu doar mărimea unei entităţi, dar şi caracteristicile sale calitative 
tipice. Indicatorii cantitativi ai mărimii unei entităţi pot include totaluri bi-
lanţiere, veniturile şi numărul de angajaţi, dar acest tip de indicatori nu are 
o natură exhaustivă. Prin urmare este imposibilă furnizarea unei definiţii 
adecvate a entităţii mici exclusiv în termeni cantitativi. 

7. În scopul prezentei IAPS, o entitate mică este o entitate în care: 
(a) Există o concentrare a proprietăţii şi conducerii la un număr restrâns de 

persoane (adesea este vorba despre o singură persoană3); şi 
(b) Se regăsesc, de asemenea, una sau mai multe din următoarele caracte-

ristici: 
(i) Câteva surse de venit; 
(ii) Evidenţele contabile nu sunt sofisticate; 
(iii) Controale interne limitate, coroborat cu posibilitatea ca cei din 

conducere să eludeze aceste controale. 
8. Caracteristicile calitative descrise mai sus nu sunt exhaustive, nu sunt ex-

clusive entităţilor mici şi nu este obligatoriu entităţile mici să aibă toate 
aceste caracteristici. În scopurile prezentei IAPS, entităţile mici vor pre-
zenta în general caracteristica (a) şi una sau mai multe din caracteristicile 
incluse la paragraful (b). 

3 Cuvântul „persoană” se referă la dreptul de proprietate deţinut de către o persoană fizică, mai 
curând decât de o altă entitate. O entitate deţinută de o altă entitate poate fi, de asemenea, conside-
rată ca fiind o „entitate mică” în scopul prezentei IAPS dacă proprietarul prezintă caracteristicile 
relevante
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Concentrarea proprietăţii şi a conducerii 
9. De obicei, entităţile comerciale mici au un număr restrâns de asociaţi, ade-

sea fiind unul singur. Proprietarul poate angaja un manager pentru a condu-
ce entitatea dar cel mai adesea este în permanenţă implicat direct în derula-
rea activităţii entităţii. De asemenea, în cazul organizaţiilor non-profit mici 
sau al entităţilor din sectorul public, deşi există de multe ori un număr mai 
mare de persoane însărcinate formal cu conducerea, foarte puţine dintre 
acestea se ocupă efectiv de conducerea entităţii în mod permanent. 

10. Prezenta IAPS utilizează termenul de „proprietar-manager” pentru a indica 
proprietarii entităţilor care sunt implicaţi permanent în conducerea aceste-
ia. În cazul în care proprietarii nu sunt implicaţi permanent, termenul de 
„proprietar-manager” este deseori utilizat pentru a se face referire atât la 
proprietari cât şi la managerii angajaţi pentru a conduce entitatea. 

Surse de venit limitate 
11. Entităţile mici adesea au o gamă limitată de produse sau servicii şi ope-

rează dintr-o singură locaţie sau dintr-un număr limitat de locaţii. Aceste 
caracteristici pot uşura obţinerea, înregistrarea şi păstrarea informaţiilor 
despre entitate de către auditor, în comparaţie cu o entitate mai mare. Apli-
carea unei game largi de proceduri de audit poate fi uşor anticipată în astfel 
de circumstanţe. De exemplu, uneori pot fi construite modele predictive 
eficiente utilizate în procedurile analitice. Procedurile analitice pot furniza 
dovezi utile, reducând uneori necesitatea de a aplica alte proceduri de fond. 
În plus, în majoritatea entităţilor mici, populaţiile contabile sunt adesea 
destul de mici şi uşor de analizat. 

Ţinerea unor evidenţe simple  
12. Entităţile mici trebuie să ţină suficiente evidenţe contabile atât pentru a res-

pecta legile sau normele de reglementare cât şi pentru a acoperi necesităţile 
entităţii, inclusiv întocmirea şi auditul situaţiilor financiare. De aceea, este 
necesar ca sistemul contabil să fie proiectat de aşa manieră încât să ofere o 
asigurare rezonabilă că: 
(a) Toate tranzacţiile şi alte informaţii contabile care ar fi trebuit înregistra-

te au fost înregistrate şi în realitate; 
(b) Activele şi pasivele înregistrate în sistemul contabil există şi sunt înre-

gistrate la valorile corecte; şi 
(c) Vor fi detectate eventualele fraude sau erori apărute pe parcursul proce-

sării informaţiilor contabile. 
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13. Majoritatea entităţilor mici angajează un număr restrâns de personal, sau 
deloc, care se ocupă doar de contabilitate. Prin urmare, adesea contabili-
tatea primară şi evidenţele contabile sunt simple. Evidenţele contabile pot 
fi puţin sofisticate sau reduse cantitativ, ceea ce are drept urmare creşterea 
riscului ca situaţiile financiare să fie incorecte sau incomplete. Multe enti-
tăţi mici obişnuiesc să externalizeze integral sau parţial ţinerea evidenţelor 
contabile. 

14. Entităţile mici găsesc utilă folosirea de programe informatice licenţiate 
pentru computere individuale. Multe dintre aceste pachete de programe in-
formatice au fost testate pe scară largă şi acreditate şi pot furniza, dacă sunt 
atent alese şi corect implementate, o bază solidă pentru un sistem contabil 
credibil şi eficient. 

Controale interne limitate 
15. Considerentele economice şi cele legate de dimensiunile entităţilor mici 

fac adeseori ca acele controale interne complexe să nu fie nici necesare, 
nici dezirabile, iar faptul că există foarte puţini angajaţi limitează gradul 
în care pot fi segregate sarcinile. Totuşi, în ceea ce priveşte domeniile che-
ie, chiar şi în cele mai mici entităţi poate fi posibilă implementarea unui 
anumit grad de separare a responsabilităţilor ori o altă formă simplă, dar 
eficientă, de control. Controalele de supraveghere exercitate zilnic de către 
proprietarul-manager pot avea de asemenea un efect benefic semnificativ 
întrucât proprietarul-manager are un interes personal în ocrotirea activelor 
entităţii, evaluarea performanţei şi controlarea activităţilor acesteia. 

16. Proprietarul-manager ocupă o poziţie dominantă într-o entitate mică. Con-
trolul direct al proprietarului-manager asupra tuturor deciziilor şi capacita-
tea acestuia de a interveni personal de fiecare dată pentru a asigura o reacţie 
corespunzătoare la orice schimbare de situaţie, sunt de multe ori trăsături 
importante ale managementului entităţilor mici. De altfel, exercitarea aces-
tui control poate compensa slaba eficienţă a procedurilor de control intern. 
De exemplu, în cazul în care există o segregare limitată a sarcinilor în do-
meniul achiziţiilor şi plăţilor, controlul intern este îmbunătăţit atunci când 
proprietarul-manager semnează personal toate cecurile. În cazul în care 
acesta nu este implicat creşte riscul apariţiei unor fraude sau erori precum 
şi al nedetectării acestora. 

17. Deşi lipsa unei sofisticări a controalelor interne nu indică, prin ea însăşi, un 
risc crescut de fraudă sau eroare, poziţia dominantă a proprietarului-mana-
ger poate fi sursa unor abuzuri: eludarea controalelor de către conducere 
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poate avea efecte adverse asupra mediului de control în orice tip de entitate, 
ducând la creşterea riscului de fraudă a conducerii sau la denaturarea situa-
ţiilor financiare. De exemplu, proprietarul-manager poate cere personalului 
să efectueze plăţi pe care altfel aceştia nu le-ar face în lipsa unor documente 
justificative. 

18. Impactul proprietarului-manager şi posibilitatea ca persoanele din condu-
cere să eludeze controalele interne depind în mare măsură de integritatea, 
atitudinea şi motivaţiile proprietarului-manager. La fel ca în cazul oricărui 
alt tip de audit, auditorul va porni de la premisa scepticismului profesional. 
Auditorul nu va presupune nici că proprietarul-manager nu este onest nici 
că este de o onestitate ce nu poate fi pusă la îndoială. Acesta este un factor 
important care trebuie analizat de către auditor atunci când estimează ris-
curile de audit, planifică natura şi aria de cuprindere a activităţii de audit, 
evaluează probele de audit şi estimează credibilitatea declaraţiilor condu-
cerii. 

Comentarii cu privire la aplicarea standardelor internaţionale de audit 
19. Comentariile care urmează furnizează recomandări cu privire la aplicarea 

ISA în auditul unei entităţi mici. Aceste îndrumări constituie un supliment, 
şi nu un substitut, al prevederilor conţinute în ISA relevante ţinând cont în 
acelaşi timp de aspectele speciale relevante în auditul entităţilor mici. În 
ceea ce priveşte cerinţele specifice ale ISA, auditorul va consulta ISA re-
levant. Atunci când un ISA este, în principiu, aplicabil auditului situaţiilor 
financiare ale unei entităţi mici şi nu există aspecte speciale aplicabile audi-
tului unei entităţi mici, nu sunt furnizate îndrumări în prezentul comentariu 
cu privire la acel ISA. 

ISA 210: Termenii misiunilor de audit  
20. În multe cazuri, proprietarii-manageri ai entităţilor mici nu sunt pe deplin 

conştienţi de propriile responsabilităţi sau de cele ale auditorilor. În special, 
proprietarii-manageri nu sunt conştienţi de faptul că situaţiile financiare 
sunt propria lor responsabilitate, în special în cazul în care s-a externalizat 
întocmirea situaţiilor financiare.  

21. Unul dintre scopurile unei scrisori de misiune este cel de a stabili în mod 
specific responsabilităţile proprietarului-manager precum şi responsabilităţi-
le auditorului. Anexa la ISA 210 oferă un exemplu de scrisoare de misiune. 

22. Paragraful 7 din ISA 210 arată că auditorul poate include în scrisoarea de 
misiune faptul că auditorul se aşteaptă să primească o confirmare scrisă cu 
privire la declaraţiile făcute în legătură cu auditul. ISA 580, „Declaraţiile 
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conducerii” prevede că auditorul trebuie să obţină dovezi privind recunoaş-
terea de către conducere a responsabilităţii de a prezenta în mod fidel situa-
ţiile financiare în conformitate cu prevederile cadrului de raportare financi-
ară relevant şi că a aprobat situaţiile financiare. Alte ISA stipulează anumite 
declaraţii specifice. Auditorul poate avea în vedere includerea în scrisoarea 
de misiune a aspectelor pentru care consideră că va fi necesară obţinerea 
unor declaraţii ale conducerii. Astfel, auditorul are ocazia de a discuta încă 
de la începutul misiunii cu proprietarul-manager motivele pentru obţinerea 
unor astfel de declaraţii şi impactul potenţial asupra raportului auditorului 
în cazul în care acestea nu pot fi obţinute, ceea ce poate preîntâmpina apari-
ţia unor probleme în partea finală a procesului de audit. Tot astfel, auditorul 
poate analiza implicaţiile auditului şi raportării în cazul în care proprieta-
rul-manager nu poate sau refuză să dea declaraţiile necesare. 

23. În unele cazuri este posibil ca auditorul să constate că nu va fi posibil să 
obţină suficiente probe pentru a-şi forma o opinie cu privire la situaţiile 
financiare din cauza punctelor slabe ce pot apărea din caracteristicile unei 
entităţi mici. În acest caz, atunci când legislaţia o permite, auditorul poate 
decide refuzarea misiunii, sau retragerea din misiune după acceptare. Alter-
nativ, el poate decide să continue auditul şi să exprime o opinie cu rezerve 
sau să declare imposibilitatea exprimării unei opinii. Auditorul va ţine sea-
mă de paragraful 41 din ISA 700 „Raportul auditorului asupra situaţiilor 
financiare”4 care stipulează că, în mod obişnuit, auditorul nu va accepta 
acele misiuni în care termenii misiunii sunt de aşa natură încât auditorul 
consideră că există necesitatea de declara imposibilitatea exprimării unei 
opinii. 

ISA 220: Controlul calităţii pentru activitatea de audit 
24.-28. ISA 220 „Controlul calităţii pentru auditul informaţiilor financiare istori-

ce” publicat în februarie 2004 se aplică în auditul informaţiilor financiare 
pentru perioade începând cu sau după 15 iunie 2005. Paragrafele 24-28 
ale prezentei IAPS au fost retrase în momentul în care a intrat în vigoare 
ISA 220. 

ISA 230: Documentaţia 
29.-33. ISA 230 „Documentaţia de audit” emis în septembrie 2005 este în vigoa-

re pentru auditurile informaţiilor financiare aferente perioadelor începând 
4 ISA 700 „Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare” a fost retras în decembrie 2006 
atunci când a intrat în vigoare ISA 700 „Raportul auditorului independent cu privire la un set com-
plet de situaţii financiare cu scop general”.
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cu sau după 15 iunie 2006. Paragrafele 29-33 ale prezentei IAPS au fost 
retrase în momentul în care a intrat în vigoare ISA 230. 

ISA 240: Răspunderea auditorului de a lua în considerare frauda într-
un audit al situaţiilor financiare 
34.-38. ISA 240 emis în februarie 2004 este în vigoare pentru auditurile situa-

ţiilor financiare aferente perioadelor începând cu sau după data de 15 
decembrie 2004. Paragrafele 34.-38. ale prezentei IAPS au fost retrase în 
momentul în care a intrat în vigoare ISA 240. 

ISA 250: Respectarea legislaţiei şi reglementărilor în auditul situaţiilor 
financiare 
39. ISA 250 cere ca auditorul să obţină o înţelegere generală a cadrului legal 

în care îşi desfăşoară activitatea entitatea. În afara acelor legi şi norme de 
reglementare care sunt direct legate de întocmirea situaţiilor financiare, pot 
exista alte legi şi norme de reglementare care stabilesc cadrul legal de lucru 
al entităţii şi care sunt esenţiale pentru modul în care entitatea îşi desfă-
şoară activitatea. Având în vedere că majoritatea entităţilor mici au o gamă 
simplă de activităţi şi mediul de reglementare corespunzător va fi mai puţin 
complex decât mediul în care operează entităţi mai mari cu ac-tivităţi di-
versificate.  

40. Odată ce auditorul unei entităţi mici a identificat legislaţia şi reglementă-
rile specifice domeniului, aceste informaţii sunt înregistrate ca informaţii 
permanente care fac parte din cunoaşterea entităţii şi sunt revizuite şi actu-
alizate în anii următori în funcţie de necesităţi. 

ISA 260: Comunicarea aspectelor de audit persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa 
41. Paragraful 5 din ISA 260 stabileşte că auditorul trebuie să determine per-

soanele relevante care sunt însărcinate cu guvernanţa şi cărora le sunt 
comunicate aspectele de audit de interes pentru guvernanţă. Structura de 
guvernanţă dintr-o entitate mică poate fi mai puţin bine definită, sau per-
soanele însărcinate cu guvernanţa unei entităţi mici pot fi aceleaşi persoane 
ca şi cele însărcinate cu conducerea entităţii. De asemenea, poate include 
soţi/soţii sau alte rude, care pot să nu fie implicaţi în supravegherea sau 
controlul de zi cu zi al societăţii. Auditorul determină care sunt persoanele 
însărcinate cu supravegherea, controlul şi îndrumarea entităţii mici. 
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ISA 300: Planificarea unui audit al situaţiilor financiare 
42.-43. ISA 300 emis în iunie 2004 este în vigoare pentru auditurile situaţiilor fi-

nanciare aferente perioadelor începând cu sau după data de 15 decembrie 
2004. Paragrafele 42 şi 43 ale prezentei IAPS au fost retrase în momentul 
în care a intrat în vigoare ISA 300. 

ISA 315: Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor 
de denaturare semnificativă
44.-46. ISA 315 emis în octombrie 2003 este în vigoare pentru auditurile situ-

aţiilor financiare aferente perioadelor începând cu sau după data de 15 
decembrie 2004. Paragrafele 44-46 ale prezentei IAPS au fost retrase în 
momentul în care a intrat în vigoare ISA 315.  

ISA 320: Pragul de semnificaţie în audit 
47. „Pragul de semnificaţie” este definit în „Cadrul general pentru întocmirea 

şi prezentarea situaţiilor financiare” al Comitetului pentru Standardele In-
ternaţionale de Contabilitate după cum urmează: „Informaţiile sunt semni-
ficative dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deci-
ziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare. Pragul 
de semnificaţie depinde de dimensiunea elementului sau a erorii, judecată 
în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării greşite. Astfel, pragul 
de semnificaţie oferă mai degrabă o limită, decât să reprezinte o însuşire 
calitativă primară pe care informaţia trebuie să o aibă pentru a fi utilă.” 

Etapa planificării 
48. În scopul planificării auditului, este în general necesar să se estimeze 

pragul de semnificaţie, atât dintr-o perspectivă calitativă cât şi dintr-una 
cantitativă. Unul din scopurile acestei analize preliminare a pragului de 
semnificaţie este de a concentra atenţia auditorului asupra elementelor mai 
importante din situaţiile financiare atunci când stabileşte strategia de audit. 
Având în vedere că nu există norme cu caracter obligatoriu în ceea ce pri-
veşte evaluarea cantitativă a pragului de semnificaţie, auditorul va apela 
de fiecare dată la raţionamentul profesional în funcţie de circumstanţele 
date. O metodă de evaluare a pragului de semnificaţie din punct de vedere 
cantitativ este utilizarea unui procent dintr-o valoare cheie din situaţiile 
financiare cum ar fi una din următoarele: 

 y Profitul sau pierderea înaintea impozitării (ajustate, dacă este cazul, cu 
efectul valorilor anormale ale elementelor de cheltuieli cum ar fi remu-
neraţia proprietarului-manager). 
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 y Venituri. 
 y Totalul bilanţului. 

49. De multe ori, în cazul entităţilor mici, situaţiile financiare neaprobate nu 
sunt disponibile auditorului la începutul auditului. În acest caz, auditorii 
vor folosi cele mai bune informaţii pe care le deţin la acel moment. Dacă 
este disponibilă poate fi utilizată balanţa de verificare a anului curent. Ade-
sea o estimare a veniturilor pentru perioada curentă poate fi mai uşor de 
obţinut decât cea a profitului (sau a pierderilor) sau a unui total bilanţier. O 
metodă uzuală în analiza preliminară a pragului de semnificaţie este cea de 
a calcula pragul aferent situaţiilor financiare ale precedentului an auditat, 
amendându-l în funcţie de circumstanţele cunoscute legate de exerciţiul 
financiar care face obiectul auditului. 

50. Estimarea pragului de semnificaţie ca procent din rezultatele înainte de 
impozitare poate să nu fie potrivită atunci când entitatea este în apropi-
erea pragului de rentabilitate deoarece ar putea indica un nivel scăzut al 
pragului de semnificaţie, conducând la aplicarea unor proceduri de audit 
extensive care nu sunt necesare. În astfel de cazuri auditorul poate aplica, 
spre exemplu, metoda procentajului din venituri sau totaluri bilanţiere. Al-
ternativ, pragul de semnificaţie poate fi estimat avându-se în vedere nivelu-
rile acestuia din anii precedenţi precum şi nivelul normal al rezultatelor. În 
plus, faţă de analiza pragului de semnificaţie la nivelul general al situaţiilor 
financiare, auditorul va analiza pragul de semnificaţie în raport cu soldurile 
conturilor individuale, clasele de tranzacţii şi prezentările de informaţii. 

Estimarea pragului de semnificaţie la evaluarea rezultatelor procedurilor 
de audit 
51. Orice metodă ar fi utilizată pentru estimarea pragului de semnificaţie pentru 

planificarea auditului, auditorul va reevalua pragul de semnificaţie atunci 
când va evalua rezultatele procedurilor de audit. Această evaluare va ţine 
cont de varianta finală a proiectului de situaţii financiare, încorporând toate 
ajustările convenite şi informaţiile obţinute în cursul auditării.  

52. Cu toate că pragul de semnificaţie la stadiul de raportare este analizat în 
termeni cantitativi, nu există totuşi un prag clar ci un interval de valori în 
care auditorul exercită raţionamentul profesional. Valorile care depăşesc 
limita superioară a intervalului vor fi prezumate ca fiind semnificative, în 
timp ce valorile care sunt sub limita inferioară vor fi prezumate ca fiind 
nesemnificative, cu toate că orice prezumţie poate fi respinsă prin aplicarea 
unor consideraţii de ordin calitativ.  

53. În plus, deşi este posibil ca planificarea să se fi bazat doar pe aspectele can-
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titative ale pragului de semnificaţie, opinia auditorului va ţine cont nu doar 
de cantitatea, ci şi de natura calitativă a erorilor neajustate din situaţiile 
financiare. 

ISA 330: Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate 
54.-65. ISA 330 emis în octombrie 2003 este în vigoare pentru auditurile situ-

aţiilor financiare aferente perioadelor începând cu sau după data de 15 
decembrie 2004. Paragrafele 54-65 ale prezentei IAPS au fost retrase în 
momentul în care a intrat în vigoare ISA 330. 

ISA 500: Probe de audit 
66.-70. ISA 500 emis în octombrie 2003 este în vigoare pentru auditurile situ-

aţiilor financiare aferente perioadelor începând cu sau după data de 15 
decembrie 2004. Paragrafele 66-70 ale prezentei IAPS au fost retrase în 
momentul în care a intrat în vigoare ISA 500. 

ISA 520: Proceduri analitice 

Proceduri analitice în planificarea auditului 
71. Auditorul va aplica proceduri analitice în stadiul de planificare a auditului. 

Natura şi aria de cuprindere a procedurilor analitice în stadiul planificării 
auditului unei entităţi mici pot fi limitate de periodicitatea procesării tran-
zacţiilor de către entitate precum şi de absenţa unor informaţii financiare 
demne de încredere în acel moment al auditului. Este posibil ca entităţile 
mici să nu dispună de informaţii financiare lunare sau interimare care să 
poată fi utilizate în cadrul procedurilor analitice în stadiul planificării. În 
acest caz, ca alternativă, auditorul va trebui să efectueze o scurtă analiză a 
Registrului Cartea Mare sau a altor astfel de înregistrări contabile în măsu-
ra în care sunt deja disponibile. În multe cazuri este posibil să nu existe de-
loc informaţie documentată care să poată fi utilizată în acest scop, auditorul 
putând să obţină aceste informaţii prin discuţii cu proprietarul-manager. 

Proceduri analitice ca proceduri de fond 
72. Procedurile analitice pot fi de multe ori mijloace cu cost scăzut de obţinere 

a probelor necesare auditorului. Auditorul va evalua controalele asupra în-
tocmirii informaţiilor utilizate în aplicarea procedurilor analitice. În cazul 
în care aceste controale sunt eficace, auditorul va avea o încredere sporită 
în credibilitatea acelor informaţii şi, implicit, în rezultatele procedurilor 
analitice. 

73. Un model predictiv simplificat poate fi uneori eficace. De exemplu, în cazul 
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în care o entitate angajează un anumit număr de persoane cu salarii fixe 
pe o anumită perioadă, în mod normal este posibil ca auditorul să utilize-
ze aceste informaţii pentru a estima cu un înalt grad de precizie costurile 
totale cu personalul pe perioada respectivă, obţinând prin aceasta probe 
de audit pentru unul din elementele importante ale situaţilor financiare şi 
reducând astfel necesitatea aplicării de teste de detaliu asupra statului de 
plată. Utilizarea unor indicatori comerciali larg recunoscuţi (cum ar fi mar-
jele de profit pentru diferite tipuri de întreprinderi care desfăşoară comerţ 
cu amănuntul) poate fi de multe ori eficace în procedurile analitice pentru 
a furniza probe în sprijinul rezonabilităţii al elementelor înregistrate. Aria 
de cuprindere a procedurilor analitice în auditul unei entităţi mici poate fi 
limitată de indisponibilitatea informaţiilor pe care se bazează procedurile 
analitice. 

74. Procedurile analitice predictive pot fi adesea un mijloc eficace de testare a 
exhaustivităţii, cu condiţia ca rezultatele să poată fi previzionate cu o marjă 
rezonabilă de precizie şi siguranţă. Abaterile de la rezultatele estimate pot 
indica posibile omisiuni care nu au fost detectate de alte proceduri de fond. 

75. Totuşi, diferite tipuri de proceduri analitice vor furniza diferite niveluri de 
asigurare. Procedurile analitice care implică, de exemplu, prognozarea ve-
niturilor totale obţinute din închirierea unui imobil divizat în apartamente, 
luându-se în considerare ratele de chirie, numărul de apartamente şi gradul 
de ocupare a imobilului, pot fi o sursă de probe foarte convingătoare şi pot 
elimina necesitatea pentru metode suplimentare de verificare prin interme-
diul testelor de detaliu. Spre deosebire de exemplul anterior, calcularea şi 
compararea marjelor brute procentuale ca mijloc de confirmare a valorii 
veniturilor reprezintă o sursă mai puţin convingătoare de probe dar poate fi 
utilă, dacă este coroborată cu alte proceduri de audit. 

Procedurile analitice ca parte din revizuirea generală 
76. Procedurile analitice efectuate în mod curent în acest stadiu al auditului 

sunt similare în mare parte cu cele utilizate în stadiul de planificare a audi-
tului. Vor include următoarele: 

 y Compararea situaţiilor financiare ale anului curent cu cele ale anilor pre-
cedenţi. 

 y Compararea situaţiilor financiare cu orice alte bugete, estimări sau aştep-
tări ale conducerii. 

 y Revizuirea evoluţiei indicatorilor importanţi din situaţiile financiare. 
 y Stabilirea modului în care situaţiile financiare reflectă adecvat modifică-

rile din cadrul entităţi, modificări de care auditorul are cunoştinţă. 
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 y Intervievări cu privire la caracteristicilor inexplicabile sau neaşteptate 
ale situaţiilor financiare. 

ISA 530: Eşantionarea în audit şi alte metode de testare  
77. Există o multitudine de metode de selectare a elementelor ce urmează a fi 

testate, astfel încât auditorul va alege metoda cea mai potrivită ghidându-se 
după criterii de eficienţă şi eficacitate. Mijloacele disponibile auditorului 
sunt: 
(a) Selectarea tuturor elementelor (examinare 100%) 
(b) Selectarea elementelor specifice; sau 
(c) Eşantionarea în audit. 

78. Populaţiile reduse care se întâlnesc de obicei în cadrul entităţilor mici pot 
face fezabilă testarea: 
(a) A 100% din elemente; sau 
(b) A 100% dintr-o anumită parte a populaţiei, de exemplu, toate elemen-

tele care se situează deasupra unui anumit nivel valoric, aplicându-se 
proceduri analitice soldului populaţiei dacă acesta este semnificativ. 

79. Atunci când metodele descrise mai sus nu sunt aplicate pentru obţinerea 
probelor de audit, auditorii vor lua în considerare utilizarea procedurilor 
care implică eşantionarea în audit. Atunci când se decide utilizarea eşanti-
onării în audit, aceleaşi principii de bază se vor aplica atât pentru entităţile 
mici cât şi pentru entităţile mari. Auditorul va selecta elementele eşantio-
nului astfel încât acestea să fie reprezentative pentru întreaga populaţie. 

ISA 545: Auditul evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă
80. Conform paragrafului 4 din ISA 545, conducerea răspunde de efectuarea 

evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă din situaţiile financiare. Tot 
conducerea trebuie să stabilească un proces de raportare contabilă şi fi-
nanciară pentru determinarea evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă, 
pentru selectarea metodelor adecvate de stabilire a valorii, identificarea şi 
documentarea corespunzătoare a ipotezelor semnificative de la care por-
neşte, pregătirea evaluării şi asigurarea respectării modului de prezentare 
şi descriere a evaluării la valoarea justă cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil al entităţii. 

81. Potrivit paragrafului 11 din ISA 545, în unele situaţii, evaluările la valoarea 
justă şi deci procesul stabilit de conducere pentru determinarea valorii juste 
pot fi simple şi demne de încredere. De exemplu, conducerea se poate referi 
la cotaţii de preţ publicate pentru a determina valoarea justă a titlurilor de 
valoare tranzacţionabile pe care le deţine societatea. Unele evaluări la va-
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loarea justă sunt însă în mod inerent mai complexe decât altele şi implică 
incertitudini legate de apariţia unor evenimente viitoare sau de rezultatul 
lor final şi de aceea trebuie formulate ipoteze bazate pe raţionament în ca-
drul procesului de măsurare. 

82. Proprietarul-manager al unei mici întreprinderi ar putea să nu dispună de 
gradul de specializare şi de experienţa necesare îndeplinirii atribuţiilor la 
care face referire paragraful 80 în ceea ce priveşte efectuarea evaluării la 
valoarea justă în afara celor bazate pe cotaţiile de preţuri publicate. Audi-
torul recunoaşte că utilizarea unui expert, ca de exemplu un evaluator in-
dependent, ar putea reprezenta un cost semnificativ pentru o entitate mică. 
Însă, dacă se consideră necesar în situaţia dată, auditorul recomandă pro-
prietarului-manager angajarea unui expert. 

83. Orice formă de asistenţă acordată de către auditor poate crea ameninţări 
la adresa independenţei acestuia. Auditorul va trebui să se raporteze la pa-
ragrafele 8.171 - 8.176 din Cod5 pentru a obţine îndrumări cu privire la 
serviciile de evaluare ce i-ar putea periclita independenţa şi precauţiile pe 
care le poate adopta pentru a preîntâmpina acest lucru. 

84. Paragraful 63 din ISA 545 prevede că auditorul trebuie să obţină declaraţii 
scrise din partea conducerii referitoare la caracterul rezonabil al ipotezelor 
semnificative, inclusiv dacă acestea reflectă în mod adecvat intenţiile con-
ducerii şi abilitatea sa de a adopta anumite modalităţi specifice de acţiune 
în numele societăţii, atunci când acest lucru este relevant pentru evaluările 
sau prezentările la valoarea justă. Din motivele enumerate în paragraful 
82, proprietarul-manager poate fi de părere că nu este posibil să ofere de-
claraţia necesară. Răspunderea pentru efectuarea evaluării şi prezentării la 
valoarea justă din situaţiile financiare revine proprietarului-manager. Dacă 
acesta refuză să dea declaraţiile cerute, acest fapt constituie o limitare a 
ariei de aplicabilitate şi auditorul exprimă o opinie cu rezerve sau imposi-
bilitatea exprimării unei opinii. 

ISA 550: Părţi afiliate 
85. Deseori se încheie tranzacţii semnificative între entitatea mică şi proprieta-

rul-manager sau între entitatea mică şi entităţile afiliate proprietarului-ma-
nager. Entităţile mici rareori au politici complexe şi coduri de conduită în 
ceea ce priveşte tranzacţiile între părţi afiliate. Astfel, tranzacţiile între părţi 
afiliate sunt o caracteristică obişnuită a entităţilor conduse şi deţinute de 
către un individ sau de către o familie. Mai mult, proprietarul-manager s-ar 
putea să nu înţeleagă pe deplin noţiunea de părţi afiliate, mai ales atunci 

5 Vezi nota de subsol 2.
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când standardele de contabilitate consideră anumite relaţii a fi între părţi 
afiliate şi altele nu. Pentru furnizarea declaraţiilor de către conducere în 
ceea ce priveşte exhaustivitatea prezentărilor, poate fi necesar ca auditorul 
să ofere explicaţii privind definiţia tehnică a unei părţi afiliate.

86. Auditorul unei entităţi mici va efectua în mod obişnuit proceduri de fond 
pentru identificarea părţilor afiliate şi a tranzacţiilor între părţi afiliate. To-
tuşi, dacă auditorul estimează că riscul neprezentării unor tranzacţii între 
părţi afiliate este redus, nu trebuie ca astfel de proceduri de fond să fie 
ample. Auditorul adeseori acţionează ca auditor şi al altor entităţi afiliate 
entităţii mici, ceea ce poate uşura procesul de identificare a părţilor afiliate. 

87. Cunoaşterea în profunzime a entităţii mici de către auditor, îl poate ajuta  pe 
acesta în identificarea părţilor afiliate care, în cele mai multe cazuri, vor fi 
entităţi controlate de către proprietarul-manager. Această familiarizare cu 
activităţile entităţii îl poate ajuta pe auditor şi să stabilească dacă au avut 
loc tranzacţii cu părţi afiliate fără a fi recunoscute în înregistrările contabile 
ale entităţii. 

ISA 560: Evenimente ulterioare 

Evenimente ulterioare între încheierea exerciţiului financiar şi data rapor
tului auditorului 
88. Reglementarea ca entităţile mici să raporteze imediat după încheierea exer-

ciţiului financiar nu este obişnuită. Este mult mai frecventă trecerea unei 
perioade îndelungate între încheierea exerciţiului financiar şi aprobarea sau 
semnarea situaţiilor financiare de către proprietarul-manager, în cazul enti-
tăţilor mici, decât în cazul întreprinderilor mari. Prin urmare perioada aco-
perită de testele auditorului efectuate asupra evenimentelor ulterioare este 
mult mai mare în cazul entităţilor mici, apărând posibilitatea desfăşurării 
mai multor evenimente ulterioare care pot afecta situaţiile financiare. ISA 
560 stipulează că auditorul va trebui să efectueze proceduri care să acopere 
integral perioada dintre încheierea exerciţiului financiar şi data raportului 
auditorului. 

89. Procedurile pentru evenimente ulterioare pe care le va efectua auditorul 
unei entităţi mici vor depinde de informaţiile disponibile şi, în particular, 
de măsura în care au fost completate înregistrările contabile de la încheie-
rea exerciţiului financiar. Atunci când înregistrările nu sunt la zi, şi nu s-au 
întocmit procese verbale ale şedinţelor administratorilor, procedurile rele-
vante pot lua forma unei intervievări a proprietarului-manager, consem-
narea răspunsurilor proprietarului-manager şi inspecţia extraselor de cont. 
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Paragraful 5 din ISA 560 oferă exemple ale unor aspecte pe care auditorul 
le poate analiza în cursul acestor intervievări. 

90. Auditorul poate considera, în funcţie de circumstanţe, că scrisoarea ce con-
ţine declaraţiile conducerii poate acoperi evenimentele ulterioare. Scrisoa-
rea ce conţine declaraţiile conducerii este datată de obicei cu aceeaşi dată 
ca şi raportul auditorului, acoperind astfel întreaga perioadă de la încheie-
rea exerciţiului financiar. 

91. Recomandări cu privire la procedurile legate de evenimentele ulterioare 
(dacă există) din perioada dintre aprobarea situaţiilor financiare şi data ra-
portului auditorului sunt oferite în cadrul recomandărilor la ISA 700 „Ra-
portul auditorului cu privire la un set complet de situaţii financiare cu scop 
general” din prezenta IAPS.6

Evenimente ulterioare între data raportului auditorului şi emiterea situa
ţiilor financiare 
92. În cazul în care, aşa cum se întâmplă în multe entităţi mici, şedinţa în cadrul 

căreia situaţiile financiare sunt semnate sau aprobate este imediat urmată 
de adunarea generală anuală, intervalul dintre acestea două nu necesită o 
tratare separată de către auditor deoarece este foarte scurt. 

93. Dacă auditorul este conştient de vreun fapt care afectează în mod semnifi-
cativ situaţiile financiare, va decide dacă este necesară amendarea situaţi-
ilor financiare, va discuta aceste aspecte cu conducerea şi va lua măsurile 
necesare în situaţia respectivă. 

ISA 570: Principiul continuităţii activităţii 
94. Dimensiunea unei entităţi afectează capacitatea acesteia de a rezista în 

condiţii adverse. Entităţile mici pot reacţiona rapid pentru a exploata orice 
oportunitate, dar îi pot lipsi rezervele de a-şi susţine operaţiunile. 

95. ISA 570 cere auditorului să analizeze dacă există evenimente sau condiţii 
care să ridice dubii semnificative în ceea ce priveşte abilitatea societăţii 
de a opera în baza continuităţii activităţii. Condiţiile cu relevanţă particu-
lară pentru entităţile mici includ şi riscul ca băncile sau alţi finanţatori să 
înceteze sprijinirea entităţii, posibilitatea pierderii unui furnizor sau client 
major, a unui angajat cheie, precum şi posibilitatea pierderii dreptului de 
funcţionare sub o licenţă, franciză sau orice alt contract juridic. 

96. ISA 570 conţine recomandări privind procedurile de audit suplimentare 
care ar putea avea relevanţă atunci când au fost identificate anumite eve-
nimente sau condiţii ce ar putea ridica dubii semnificative cu privire la 

6 Vezi nota de subsol 4
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abilitatea societăţii de a opera în baza continuităţii activităţii. Astfel de 
proceduri pot consta din revizuirea documentelor cum ar fi previziunile 
privind fluxurile de numerar şi contul de rezultate. În auditul unei entităţi 
mici, auditorul nu se poate aştepta să întâlnească în mod obişnuit previziuni 
detaliate relevante care să poată fi luate în considerare în ceea ce priveşte 
principiul continuităţii activităţii. Cu toate acestea auditorul va discuta cu 
proprietarul-manager statutul entităţii în ceea ce priveşte continuitate acti-
vităţii şi, în principal, aspectele referitoare la finanţarea entităţii pe termen 
lung şi mediu. Auditorul va analiza aceste discuţii în lumina documentaţiei 
coroborative şi a cunoştinţelor auditorului referitoare la entitate. Auditorul 
va analiza necesitatea obţinerii de declaraţii scrise din partea conducerii 
referitoare la aspectele identificate. 

97. În cazul în care finanţarea entităţii mici provine în principal dintr-un împru-
mut acordat de către proprietarul-manager, este foarte important ca acest 
sprijin financiar să nu fie retras. De exemplu, continuarea activităţii unei 
entităţi mici aflată în dificultate financiară poate depinde de decizia propri-
etarului-manager de a subordona împrumutul său către entitate împrumutu-
rilor de la bancă sau de la alte instituţii financiare. În astfel de circumstanţe 
auditorul inspectează probele documentare adecvate privind subordonarea 
împrumutului de la proprietarul-manager. În cazul în care entitatea este de-
pendentă de sprijin adiţional din partea proprietarului-manager, auditorul 
va analiza capacitatea proprietarului-manager de a îndeplini aceste obliga-
ţii contractuale de sprijin. În plus, auditorul va cere o confirmare în scris a 
declaraţiilor conducerii care să confirme intenţiile sau înţelegerea proprie-
tarului-manager. 

ISA 580: Declaraţiile conducerii 
98. Paragraful 6 din ISA 580 stipulează că atunci când declaraţiile conducerii 

se referă la aspecte care sunt semnificative pentru situaţiile financiare, au-
ditorul: 
(a) Va căuta probe de audit coroborative care pot proveni din surse din 

afara sau din interiorul entităţii; 
(b) Va evalua dacă declaraţiile conducerii par a fi rezonabile şi sunt în 

concordanţă cu alte probe de audit obţinute, inclusiv alte declaraţii; şi 
(c) Va evalua dacă persoanele care fac acele declaraţii sunt bine informate 

cu privire la aspectele specifice cuprinse în declaraţii. 
99. Paragraful 7 din ISA 580 stipulează faptul că declaraţiile conducerii nu 
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pot fi un substitut al altor probe de audit pe care auditorul se aşteaptă să le 
găsească. Dacă astfel de probe nu pot fi obţinute, aceasta poate constitui o 
limitare a ariei de aplicabilitate a auditului, iar auditorul va avea în vedere 
implicaţiile asupra raportului auditorului. Totuşi, în unele situaţii, decla-
raţia conducerii poate fi singura probă pe care auditorul se aşteaptă în mod 
rezonabil să fie disponibilă. 

100. Având în vedere caracteristicile particulare ale entităţilor mici, auditorul 
poate hotărî dacă este necesară obţinerea declaraţiilor conducerii în scris 
cu privire la exhaustivitatea şi exactitatea înregistrărilor contabile şi a si-
tuaţiilor financiare (de exemplu, faptul că au fost înregistrate toate venitu-
rile). Astfel de declaraţii ale conducerii, luate independent, nu pot furniza 
suficiente probe de audit. Auditorul va trebui să evalueze declaraţiile în 
conjuncţie cu rezultatele altor proceduri de audit relevante, cu propriile 
cunoştinţe despre activitatea entităţii şi a proprietarului-manager al entităţii 
şi să estimeze dacă, în funcţie de circumstanţe, alte probe pot deveni dis-
ponibile pe parcurs. Posibilitatea apariţiei unor neînţelegeri între auditor şi 
proprietarul-manager poate fi evitată dacă declaraţiile verbale sunt confir-
mate de către proprietarul-manager în scris. 

101. Datorită naturii entităţilor mici, proprietarii-manageri pot fi de părere că nu 
este posibil să dea anumite declaraţii specifice. Este în special cazul unor 
declaraţii prevăzute în ISA 240, ISA 545 şi ISA 570 (a se vedea paragrafele 
84, 96 şi 97 din prezenta IAPS). Auditorul este încurajat să discute cu pro-
prietarul-manager motivele pentru care se cer astfel de declaraţii şi impac-
tul potenţial asupra raportului auditorului în situaţia în care aceste declara-
ţii nu vor putea fi obţinute. Aşa cum se arată în paragraful 22 al prezentei 
IAPS, ar putea fi util ca aceste declaraţii să fie discutate cu conducerea la 
data convenirii termenilor misiunii. 

ISA 700: Raportul auditorului independent cu privire la un set com-
plet de situaţii financiare cu scop general 
102.-105. ISA 700, „Raportul auditorului independent cu privire la un set complet 

de situaţii financiare cu scop general” şi ISA 701 „Modificări ale rapor-
tului auditorului independent” au fost emise în decembrie 2004 şi sunt 
în vigoare pentru rapoartele auditorilor datate la sau după 31 decembrie 
2006. Paragrafele 102-105 ale prezentei IAPS au fost retrase la intrarea 
în vigoare a ISA 700 şi ISA 701. 



88 IAPS 1005

CONSIDERENTE SPECIALE ÎN AUDITUL ENTITĂŢILOR MICI

ISA 720: Alte informaţii din documentele cuprinzând situaţii financia-
re auditate 
106. Auditorul va citi alte informaţii pentru a descoperi inconsecvenţe semnifi-

cative cu situaţiile financiare auditate. Exemple de „alte informaţii” incluse 
de obicei în situaţiile financiare ale unei entităţi mici sunt situaţiile detaliate 
ale veniturilor şi cheltuielilor, care, în scopul impozitării, sunt adeseori ata-
şate situaţiilor financiare auditate, precum şi raportul de gestiune. 
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Anexa 1

Comentariu asupra aplicării Standardelor Internaţionale de Audit în 
cazul în care auditorul întocmeşte, de asemenea, înregistrările conta-
bile şi situaţiile financiare ale entităţii mici 
Această anexă este relevantă pentru auditorii care, în mod legal şi profesional, 
sunt autorizaţi să întocmească înregistrări contabile şi situaţii financiare pentru 
clienţii de audit reprezentând entităţi mici. La întocmirea înregistrărilor contabile 
şi a situaţiilor financiare, auditorul poate obţine informaţii utile cu privire la socie-
tate şi la obiectivele proprietarului-manager, stilul de conducere şi etica societăţii. 
Auditorul dobândeşte, de asemenea, o cunoaştere aprofundată a societăţii, care 
este utilă în planificarea şi desfăşurarea auditului. Auditorul trebuie însă să nu uite 
că întocmirea înregistrărilor contabile şi a situaţiilor financiare pentru clientul de 
audit reprezentat de o entitate mică nu îl scuteşte de obţinerea unor probe de audit 
suficiente şi adecvate. Cele de mai jos pot fi utile în aplicarea standardelor inter-
naţionale de către auditorul care întocmeşte şi înregistrările contabile şi situaţiile 
financiare pentru clienţii-entităţi mici. 

ISA 210: Termenii misiunilor de audit  
1. În cazul în care auditorul a acordat asistenţă la întocmirea situaţiilor finan-

ciare, proprietarii-manageri pot să nu fie conştienţi pe deplin de responsabi-
lităţile lor legale sau de cele auditorului. Este posibil ca proprietarii-mana-
geri să nu considere că situaţiile financiare sunt responsabilitatea lor sau că 
auditul este din punct de vedere legal distinct faţă de alte servicii furnizate 
de către auditor. Unul din scopurile unei scrisori de misiune este de a evita 
astfel de neînţelegeri. 

2. În cazul unei entităţi mici, poate fi practic să se combinare termenii misiu-
nii pentru audit şi pentru alte servicii într-o singură scrisoare combinată de 
misiune. 

ISA 230: Documentaţie 
3. În cazul în care auditorul întocmeşte şi înregistrările contabile şi situaţiile 

financiare pentru entităţi mici, aceste servicii nu constituie activitate de 
audit astfel încât reglementările ISA 2307 nu se aplică în mod normal pen-
tru, de exemplu, documentaţia activităţii efectuate în întocmirea situaţiilor 
financiare. 

7 ISA 230 „Documentaţie” a fost retrasă când ISA 230 „Documentaţia de audit” a intrat în vi-
goare. Cea din urmă este în vigoare pentru auditurile informaţiilor financiare pentru perioadele 
începând cu sau după 15 iunie 2006.
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4. Un aspect de avut în vedere la stabilirea unei politici pentru păstrarea foilor 
de lucru ale unei entităţi mici este acela că proprietarii-manageri adesea 
solicită copii ale foilor de lucru care conţin informaţii contabile pentru a-i 
ajuta în administrarea entităţii lor. Paragraful 14 din ISA 230 arată că foile 
de lucru sunt proprietatea auditorului. Deşi părţi din, sau extrase din foile 
de lucru pot fi puse la dispoziţia entităţii, după cum consideră auditorului, 
acestea nu reprezintă un substitute pentru înregistrările contabile ale enti-
tăţii. Poate fi util ca scrisoarea de misiune să reglementeze aceste aspecte 
referitoare la înregistrările contabile.

ISA 240: Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda 
în auditul situaţiilor financiare 
5. Este posibil ca auditorul să fi obţinut informaţii legate de poziţia financiară 

personală a proprietarului-manager precum şi de stilul de viaţă al acestu-
ia în decursul furnizării altor servicii entităţii sau proprietarului-manager. 
Aceste cunoştinţe pot spori calitatea evaluării auditorului cu privire la ris-
cul inerent de fraudă. Solicitări neexplicate de a întocmi situaţiile financi-
are şi finaliza auditul într-o perioadă nerezonabil de scurtă pot indica, de 
asemenea, existenţa unui risc sporit de fraudă sau eroare. 

ISA 250: Respectarea legislaţiei şi reglementărilor în auditul situaţiilor 
financiare 
6. Majoritatea entităţilor sunt supuse reglementărilor referitoare direct la în-

tocmirea situaţiilor financiare, inclusiv prin legislaţia comercială relevantă. 
Competenţele contabile ale unui auditor în ceea ce priveşte legislaţia refe-
ritoare la întocmirea situaţiilor financiare ajută proprietarul-manager să se 
asigure că obligaţiile legale relevante au fost respectate. 

ISA 300: Planificarea unui audit al situaţiilor financiare 
7. În cazul în care auditorul întocmeşte situaţiile financiare, este necesară o 

suficientă flexibilitate în planul general de audit pentru a se ţine cont de 
domeniile de risc de audit identificate, precum şi de probele obţinute în cur-
sul efectuării acelor servicii. Auditorul unei entităţi mici va planifica prin 
urmare, să analizeze informaţiile obţinute din întocmirea înregistrărilor 
contabile şi situaţiilor financiare astfel încât metoda de obţinere a probelor 
să fie coordonată corespunzător iar eficienţa activităţii şi a costurilor să fie 
asigurată. 
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ISA 315: Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscului de 
denaturare semnificativă şi ISA 330: Procedurile auditorului ca răs-
puns la riscurile evaluate 
8. În întocmirea înregistrărilor contabile sau situaţiilor financiare, auditorul 

poate obţine înţelegerea sistemului contabil şi de control intern. Se are în 
vedere dacă există anumite controale interne pe care auditorul poate dori să 
le evalueze şi testeze şi care pot afecta natura, momentul şi aria de cuprin-
dere a procedurilor de fond necesare pentru acel audit. 

ISA 500: Probe de audit 
9. În întocmirea înregistrărilor contabile sau a situaţiilor financiare, audito-

rul unei entităţi mici, va aplica raţionamentul profesional pentru a estima 
dacă aceste servicii oferite vor avea drept rezultat o reducere a volumului 
de muncă de audit necesar pentru a susţine opinia auditorului. Întocmirea 
înregistrărilor contabile sau a situaţiilor financiare rareori vor furniza toate, 
şi pot să nu furnizeze nici una din probele de audit necesare auditorului. În 
particular, serviciile de contabilitate de obicei nu vor face nimic mai mult 
decât să furnizeze unele probe necesare referitoare la exhaustivitatea popu-
laţiei, sau valoarea la care elementele sunt declarate în situaţiile financiare. 
Totuşi, probele de audit pot fi adesea obţinute simultan cu efectuarea activi-
tăţii contabile. În mod obişnuit, va fi necesară o activitate specifică de audit, 
de exemplu, pentru recuperabilitatea creanţelor, evaluarea şi proprietatea 
asupra stocurilor, valoarea contabilă a activelor imobilizate şi a investiţiilor 
precum şi exhaustivitatea creditorilor. 

ISA 520: Proceduri analitice 
10. Într-o entitate mică în care auditorul a fost angajat să întocmească înre-

gistrări contabile sau situaţii financiare, procedurile analitice efectuate în 
stadiul de planificare a auditului vor fi mai eficiente dacă o parte din servi-
ciile contabile va fi finalizată de auditor înainte de terminarea planificării 
auditului. 

ISA 540: Auditul estimărilor contabile 
11. Cu toate că proprietarul-manager este responsabil cu determinarea valorii 

estimărilor ce vor fi incluse în situaţiile financiare, auditorul unei entităţi 
mici este adesea solicitat să asiste sau să îndrume la întocmirea estimărilor 
contabile. Prin asistenţa oferită în acest proces, auditorul va obţine în ace-
laşi timp probe relevante pentru a întruni cerinţele ISA 540. Totuşi, ajutorul 
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acordat în cadrul acestui proces nu scutesc auditorul de sarcina de a obţine 
probe de audit suficiente şi adecvate referitoare la caracterul rezonabil şi 
gradul de adecvare a prezumţiilor pe care s-au bazat estimările. 

ISA 545: Auditul evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă  
12. Deşi proprietarul-manager răspunde de efectuarea evaluărilor şi prezentări-

lor la valoarea justă, auditorul unei entităţi mici poate fi solicitat să ajute la 
procesul de întocmire a evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă. Con-
ducerea este în continuare cea care răspunde pentru caracterul rezonabil al 
ipotezelor pe care se bazează evaluările şi prezentările la valoarea justă  şi 
ca urmare, auditorul ia măsurile adecvate pentru a obţine acordul proprie-
tarului-manager şi recunoaşterea răspunderii proprii a acestuia. 

13. Ajutând la efectuarea evaluărilor şi prezentărilor la valoarea justă, audito-
rul obţine în acelaşi timp probe relevante în sensul îndeplinirii cerinţelor 
ISA 545. Însă faptul că acordă această asistenţă nu-l scuteşte pe auditor de 
obţinerea unor probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la caracterul 
rezonabil şi gradul de adecvare al prezumţiilor ce stau la baza evaluărilor 
sau prezentărilor. 

ISA 550: Părţi afiliate 
14. În estimarea riscului existenţei unor tranzacţii cu părţi afiliate nedeclara-

te, auditorul analizează aspecte ce pot apărea din întocmirea înregistrărilor 
contabile sau situaţiilor financiare ale entităţii mici, din întocmirea declara-
ţiilor fiscale ale persoanelor fizice şi juridice sau din revizuirea conturilor 
curente ale proprietarului-manager. 

15. Acestea, împreună cu informaţiile obţinute din discuţiile cu proprietarul-
manager, vor ajuta la evaluarea riscului în acest domeniu şi pot furniza o 
bază rezonabilă pentru estimarea riscului ca fiind scăzut. 

16. Asistenţa acordată şi relaţia apropiată dintre auditor şi proprietarul-mana-
ger poate fi utilă în identificarea părţilor afiliate, care, în majoritatea cazu-
rilor sunt entităţi controlate de proprietarul-manager. 

ISA 570: Principiul continuităţii activităţii 
17. În unele entităţi mici, auditorului i se poate solicita de către proprietarul ma-

nager să ajute la estimarea aplicabilităţii principiului continuităţii activităţii 
şi, uneori, la întocmirea fluxuri de trezorerie sau a unor conturi de rezultate 
previzionate care sunt necesare. În toate aceste cazuri proprietarul-manager 
rămâne responsabil pentru estimarea continuităţii activităţii, pentru orice 
informaţii întocmite (chiar dacă auditorul ajutat la elaborarea acestora), ca 
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şi pentru caracterul rezonabil al prezumţiilor pe care se bazează. În astfel 
de circumstanţe, auditorul va întreprinde măsurile adecvate pentru a obţine 
acordul proprietarului-manager precum şi recunoaşterea responsabilităţii 
acestuia. 

ISA 580: Declaraţiile conducerii 
18. În auditul unei entităţi mici, este deosebit de important pentru auditor să 

obţină declaraţiile conducerii în care proprietarul-manager să-şi recunoas-
că responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situaţiilor financiare. Acest 
fapt este deosebit de important mai ales atunci când auditorul a participat la 
întocmirea situaţiilor financiare, din cauza pericolului neînţelegerii rolului 
auditorului şi a responsabilităţii referitoare le situaţiile financiare. Pentru a 
se asigura că declaraţiile conducerii sunt reprezentative, auditorul trebuie 
să ia în considerare explicarea acestor aspecte conducerii înaintea obţinerii 
declaraţiilor. 
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Anexa 2 

Unde pot fi găsite considerentele privind auditul entităţilor mici
Tabelul de mai jos prezintă lista standardelor internaţionale de audit pentru care 
IAASB (şi predecesorul său, IAPC) a emis considerente privind auditul entităţilor 
mici şi indică orientativ unde pot fi găsite aceste considerente. 

ISA Titlu Unde pot fi găsite considerentele privind 
entităţile mici

210 Termenii misiunilor de 
audit

IAPS 1005

220 Controlul calităţii pen-
tru auditul informaţiilor 
financiare istorice

ISA 200. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 iunie 2005.

230 Documentaţia de audit ISA 203. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 iunie 2006.

240 Responsabilitatea audito-
rului de a lua în consider-
area frauda într-un audit 
al situaţiilor financiare

ISA 240. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 decembrie 
2004.

250 Respectarea legislaţiei şi 
reglementărilor în auditul 
situaţiilor financiare

IAPS 1005

260 Comunicarea aspect-
elor de audit persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa

IAPS 1005

300 Planificarea unui audit al 
situaţiilor financiare

ISA 300. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 decembrie 
2004.

315 Înţelegerea entităţii şi a 
mediului său şi evaluarea 
riscurilor de denaturare 
semnificativă

ISA 315.  Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 decembrie 
2004.
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ISA Titlu Unde pot fi găsite considerentele privind 
entităţile mici

320 Pragul de semnificaţie în 
audit

IAPS 1005

330 Procedurile auditorului ca 
răspuns la riscurile evalu-
ate

ISA 330. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 decembrie 
2004.

500 Probe de audit ISA 500. Aplicabil pentru audituri ale 
informaţiilor financiare aferente perioad-
elor începând cu sau după 15 decembrie 
2004.

520 Proceduri analitice IAPS 1005
530 Eşantionarea în audit şi 

alte metode de testare
IAPS 1005

545 Auditul evaluărilor şi 
prezentărilor la valoarea 
justă

IAPS 1005

550 Părţi afiliate IAPS 1005
560 Evenimente ulterioare IAPS 1005
570 Principiul continuităţii 

activităţii
IAPS 1005

580 Declaraţiile conducerii IAPS 1005
700 
701

Raportul auditorului asu-
pra situaţiilor financiare

ISA 700, “Raportul auditorului independ-
ent cu privire la un set complet de situaţii 
financiare cu scop general” şi ISA 701, 
“Modificări ale raportului auditorului 
independent”. Aplicabile pentru rapoartele 
auditorilor datate la sau după 31 decembrie 
2006.

720 Alte informaţii din docu-
mente cuprinzând situaţii 
financiare audiate

IAPS 1005
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Declaraţia internaţională privind practicile de audit (IAPS) 1006, „Auditul situ-
aţiilor financiare ale băncilor” trebuie citită în contextul „Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de controlul calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi 
servicii conexe” în care sunt stabilite modul de aplicare şi autoritatea IAPS.  
Această Declaraţie a fost întocmită de către Comitetul Internaţional pentru 
Practici de Audit (IAPC) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor. Subcomisia 
IAPC pe probleme de audit bancar a inclus observatori din Comitetul de la Basel 
pe probleme de Supraveghere Bancară (Comitetul de la Basel).* Documentul 
a fost aprobat de către IAPC în vederea publicării la şedinţa sa din octombrie 
2001. Declaraţia este bazată pe ISA existente la 1 octombrie 2001. 

______________________
*  Comitetul de la Basel pe probleme de Supraveghere Bancară este un comitet alcătuit din auto-
rităţi bancare şi de supraveghere care a fost înfiinţat în anul 1975 de guvernatorii băncilor centrale 
din zece ţări. Cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor de supraveghere bancară şi ai băncilor cen-
trale din Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Olanda, Suedia, Elveţia, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii. Comitetul se reuneşte, de obicei, la 
sediul Băncii Reglementelor  Internaţionale din Basel, acolo unde este localizat şi secretariatul său 
permanent. 
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Introducere 
1. Scopul acestei Declaraţii este acela de a furniza asistenţă practică auditori-

lor şi de a promova o bună practică în aplicarea Standardelor Internaţionale 
de Audit (ISA) la auditul situaţiilor financiare ale băncilor. Declaraţia nu se 
intenţionează a fi, totuşi, o listă exhaustivă a procedurilor şi practicilor care 
trebuie utilizate într-un astfel de audit. Pentru desfăşurarea unui audit în 
conformitate cu ISA, auditorul trebuie să respecte toate cerinţele prevăzute 
de totalitatea ISA.  

2. În multe ţări, supraveghetorii bancari cer ca auditorul să raporteze autorită-
ţilor de reglementare anumite evenimente sau să prezinte acestora rapoarte 
regulate, pe lângă raportul de audit al situaţiilor financiare ale băncilor. 
Această Declaraţie nu tratează astfel de rapoarte, pentru care cerinţele va-
riază în mod semnificativ de la o ţară la alta. IAPS 1004, „Relaţia dintre 
organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor” ia în dis-
cuţie mai detaliat acel subiect.  

3. Pentru scopul acestei Declaraţii, o bancă este un tip de instituţie financiară 
a cărei activitate principală o constituie atragerea depozitelor şi a fonduri-
lor în scopul creditării şi investirii şi care este recunoscută ca şi bancă de 
autorităţile de reglementare din orice ţară în care operează. Există un nu-
măr de alte tipuri de entităţi care desfăşoară funcţii similare, de exemplu, 
societăţile ipotecare, cooperativele de credit, organizaţiile de tip sindical, 
asociaţiile de economii şi împrumuturi şi instituţii financiare non-bancare. 
Recomandările cuprinse în această Declaraţie se aplică auditurilor situaţii-
lor financiare care acoperă activităţile bancare desfăşurate de acele entităţi. 
Se aplică, de asemenea, auditurilor situaţiilor financiare consolidate care 
includ rezultatele activităţilor bancare desfăşurate de oricare dintre mem-
brii grupului. Această Declaraţie abordează afirmaţiile efectuate cu privire 
la activităţile bancare în situaţiile financiare ale unei entităţi şi indică astfel 
care dintre afirmaţiile din situaţiile financiare ale unei bănci cauzează difi-
cultăţi specifice şi de ce. Acest lucru necesită o abordare bazată pe elemen-
tele situaţiilor financiare. Totuşi, atunci când se obţin probe de audit care 
să susţină afirmaţiile din situaţiile financiare, auditorul desfăşoară adesea 
proceduri bazate pe tipurile de activităţi întreprinse de entitate şi pe modul 
în care acele activităţi afectează afirmaţiile din situaţiile financiare.  

4. Băncile întreprind în mod obişnuit o gamă largă de activităţi. Totuşi, cele 
mai multe bănci continuă să aibă în comun activităţile de bază cum ar fi 
operaţiuni de atragere a depozitelor, de împrumut, creditare, decontare, 
tranzacţionare şi de trezorerie. Scopul primordial al acestei Declaraţii îl 
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constituie furnizarea de recomandări referitoare la implicaţiile unor astfel 
de activităţi asupra auditului. În plus, Declaraţia de faţă furnizează reco-
mandări limitate cu privire la subscrierea şi brokerajul titlurilor de valori şi 
la managementul activelor, activităţi cu care auditorii situaţiilor financiare 
ale băncilor se confruntă în mod frecvent. Băncile întreprind în mod normal 
activităţi care implică instrumente financiare derivate. Această Declaraţie 
furnizează recomandări referitoare la implicaţiile unor asemenea activităţi 
asupra auditului, atunci când acestea fac parte din operaţiunile comerciale 
şi de trezorerie ale băncii. IAPS 1012, „Auditul instrumentelor financiare 
derivate” oferă recomandări cu privire la astfel de activităţi, atunci când 
banca deţine derivate ca utilizator final.  

5. Această Declaraţie intenţionează să evidenţieze acele riscuri ce sunt unice 
activităţilor bancare. Există multe aspecte legate de audit pe care băncile 
le împart cu alte entităţi comerciale. Se aşteaptă ca auditorul să aibă o în-
ţelegere suficientă a unor astfel de aspecte şi, deşi aceste aspecte pot afecta 
abordarea de audit sau pot avea un impact semnificativ asupra situaţiilor 
financiare ale băncii, Declaraţia de faţă nu le tratează. Această Declaraţie 
descrie în termeni generali aspecte ale operaţiunilor bancare cu care un au-
ditor se familiarizează înainte de a trece la desfăşurarea auditului situaţiilor 
financiare ale băncii: Declaraţia nu intenţionează să descrie operaţiuni ban-
care. În consecinţă, această Declaraţie, în sine, nu furnizează unui auditor 
suficiente cunoştinţe de specialitate pentru a putea întreprinde un audit al 
situaţiilor financiare ale unei bănci. Totuşi, ea scoate în evidenţă domeni-
ile în care astfel de cunoştinţe de specialitate sunt solicitate. Auditorii vor 
completa recomandările cuprinse în această Declaraţie cu material de re-
ferinţă corespunzător şi cu trimiteri la activitatea unor experţi, acolo unde 
este cazul.  

6. Băncile au următoarele caracteristici care le delimitează, în general, de cele 
mai multe dintre celelalte întreprinderi comerciale: 

 y Au în custodie un volum mare de elemente monetare, inclusiv numerar 
şi instrumente negociabile, a căror securitate trebuie asigurată în timpul 
transferurilor şi al depozitării. Băncile au, de asemenea, în custodie şi 
controlează instrumente negociabile şi alte active care sunt uşor trans-
ferabile în format electronic. Caracteristicile referitoare la lichiditatea 
acestor elemente determină ca băncile să fie vulnerabile în faţa delapi-
dării şi fraudelor. Prin urmare, băncile trebuie să stabilească proceduri 
operaţionale oficiale, limite bine definite cu privire la autoritatea indivi-
duală şi sisteme riguroase de control intern. 
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 y Băncile se angajează adesea în tranzacţii iniţiate într-o jurisdicţie, înre-
gistrate într-o jurisdicţie diferită şi gestionate în altă jurisdicţie.

 y Băncile operează cu pârghii financiare foarte ridicate (cu alte cuvinte, 
raportul dintre capitaluri şi activele totale este scăzut), ceea ce creşte 
vulnerabilitatea băncilor în faţa evenimentelor economice negative şi 
sporeşte riscul de faliment. 

 y Băncile au active care pot înregistra schimbări rapide de valoare şi a 
căror valoare este adesea dificil de determinat. În consecinţă, o scădere 
relativ mică a valorii activelor poate avea un efect semnificativ asupra 
capitalului băncilor şi poate chiar asupra solvabilităţii acestora.

 y În general, băncile obţin o parte semnificativă a fondurilor lor din depo-
zite pe termen scurt (fie asigurate, fie neasigurate). Pierderea încrederii 
deponenţilor în solvabilitatea unei bănci poate genera rapid o criză de 
lichidităţi.

 y Băncile au responsabilităţi de încredere în ceea ce priveşte activele pe 
care le păstrează, dar care aparţin altor persoane. Această situaţie poate 
da naştere unor datorii din cauza încălcării încrederii. Băncile trebuie, 
prin urmare, să stabilească proceduri operaţionale şi controale interne 
menite să asigure că acele active sunt tratate numai în conformitate cu 
termenii şi condiţiile în care ele au fost transferate băncii.  

 y Băncile se angajează într-un volum şi o varietate mare de tranzacţii a 
căror valoare poate fi semnificativă. Acest lucru necesită sisteme com-
plexe de contabilitate şi de control intern, precum şi utilizarea la scară 
largă a tehnologiei informaţiei (IT). 

 y În mod normal, băncile operează prin reţele de sucursale şi departamente 
care sunt dispersate pe criterii geografice. Acest lucru implică, în mod 
necesar, o mai mare descentralizare a autorităţii şi o dispersare a func-
ţiilor de contabilitate şi control, cu dificultăţile inerente în menţinerea 
unor practici operaţionale şi a unor sisteme de contabilitate uniforme, 
mai ales atunci când reţeaua de sucursale depăşeşte graniţele naţionale. 

 y Tranzacţiile pot fi adesea iniţiate şi finalizate direct de către client, fără 
intervenţia angajaţilor băncii, de exemplu tranzacţiile prin Internet sau 
prin bancomate (ATM).

 y Deseori, băncile îşi asumă angajamente importante fără un transfer iniţi-
al de fonduri, altele decât, în unele cazuri, plata onorariilor. Aceste anga-
jamente pot presupune numai consemnări extra-contabile. Prin urmare, 
existenţa lor poate fi greu de depistat.

 y Băncile sunt reglementate de autorităţile guvernamentale, ale căror ce-
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rinţe de reglementare influenţează deseori principiile contabile pe care 
le urmează o bancă. Neconformitatea cu cerinţele de reglementare, de 
exemplu, cu cerinţele de adecvare a capitalului, poate avea implicaţii 
asupra situaţiilor financiare ale băncii sau asupra prezentărilor de infor-
maţii cuprinse în acestea.

 y Relaţiile pe care auditorul, asistenţii sau firma de audit le pot avea cu 
banca în calitate de clienţi ai acesteia ar putea afecta independenţa au-
ditorului într-o manieră în care relaţiile de acelaşi tip întreţinute cu alte 
organizaţii nu ar putea-o face.

 y Băncile au, în general, acces exclusiv la sisteme de clearing şi decontare 
pentru cecuri, transferuri de fonduri, tranzacţii de schimb valutar, etc.

 y Băncile sunt o parte integrantă sau sunt corelate cu sistemele naţionale 
şi internaţionale de decontare şi, în consecinţă, pot determina un risc 
sistemic în ţările în care operează.

 y Băncile pot emite şi tranzacţiona instrumente financiare complexe, fiind 
nevoie ca unele dintre acestea să fie înregistrate în situaţiile financia-
re la valori juste. Prin urmare, băncile trebuie să stabilească proceduri 
adecvate de evaluare şi de management al riscurilor. Eficacitatea acestor 
proceduri depinde de gradul de adecvare a metodologiilor şi modelelor 
matematice selectate, de accesul la informaţii de piaţă credibile, atât 
curente cât şi istorice, dar şi de menţinerea integrităţii datelor.

7. Există consideraţii speciale în auditul băncilor, datorită unor factori cum ar   
fi: 

 y Naturii deosebite a riscurilor aferente tranzacţiilor efectuate de bănci. 
 y Anvergurii operaţiunilor bancare şi expunerilor importante rezultate 

care pot apărea într-o perioadă scurtă de timp. 
 y Dependenţei excesive de mediul IT în procesarea tranzacţiilor. 
 y Efectului normelor de reglementare din diverse jurisdicţii în cadrul căro-

ra îşi desfăşoară activitatea. 
 y Dezvoltării continue de noi produse şi practici bancare care pot să nu fie 

compatibile cu dezvoltarea concomitentă a principiilor contabile sau a 
controalelor interne.  

8. Prezenta Declaraţie este realizată sub forma unei discuţii asupra diferitelor 
aspecte ale auditului unei bănci cu sublinierea problemelor care sunt fie 
specifice, fie de o importanţă specială pentru un asemenea audit. Pentru o 
mai bună ilustrare sunt incluse anexe care conţin exemple de: 
(a) Semnale tipice de atenţionare a fraudelor în operaţiunile bancare; 
(b) Controale interne, teste ale controalelor şi proceduri de fond tipice pen-
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tru două domenii operaţionale majore ale unei bănci: operaţiunile de 
trezorerie şi comerciale şi activităţile de împrumut; 

(c) Indicatori financiari folosiţi în mod curent în analiza condiţiei şi perfor-
manţei financiare a unei bănci; şi 

(d) Riscuri şi alte aspecte legate de operaţiunile cu titluri, activitatea ban-
cară privată şi managementul activelor.  

Obiectivele auditului  
9. ISA 200 „Obiective şi principii generale care guvernează un audit al situa-

ţiilor financiare” prevede: 
Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea 
auditorului să exprime o opinie cu privire la faptul dacă situaţiile financi
are sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un 
cadru de raportare financiară aplicabil. 
10. Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare ale unei bănci, desfăşurat în 

conformitate cu ISA îl constituie, prin urmare, de a da posibilitatea audito-
rului să exprime o opinie cu privire la faptul dacă situaţiile financiare ale 
unei bănci sunt întocmite în concordanţă cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil. 

11. Raportul auditorului menţionează cadrul de raportare financiară care a fost 
utilizat la întocmirea situaţiilor financiare ale băncii (inclusiv identificarea 
ţării de origine a cadrului de raportare financiară în cazul în care cadrul 
folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţionale de Contabilitate). 
Atunci când emite un raport asupra situaţiilor financiare ale unei bănci în-
tocmite în mod special pentru a fi utilizate într-o altă ţară decât ţara care 
a stabilit reguli cu privire la cadrul de raportare, auditorul analizează dacă 
situaţiile financiare conţin prezentări de informaţii adecvate cu privire la 
cadrul de raportare financiară utilizat. Paragrafele 101-103 din prezenta 
Declaraţie iau în discuţie mai detaliat raportul auditorului.  

Convenirea termenilor misiunii 
12. După cum s-a stabilit în ISA 210 „Termenii misiunilor de audit”: 

Scrisoarea de misiune documentează şi confirmă acceptarea de către au
ditor a numirii, a obiectivului şi ariei de aplicabilitate a auditului, a ariei 
de cuprindere a responsabilităţilor auditorului faţă de client şi a formei 
oricăror rapoarte. 
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13. Paragraful 6 enumeră o parte din caracteristicile unice băncilor şi indică 
domeniile în care auditorului şi asistenţilor li se pot solicita cunoştinţe pro-
fesionale specializate. Atunci când se iau în considerare obiectivul şi aria 
de aplicabilitate a auditului, precum şi aria de cuprindere a responsabilităţi-
lor, auditorul are în vedere propriile sale cunoştinţe şi competenţe, precum 
şi pe cele ale asistenţilor săi, pentru îndeplinirea misiunii. Pentru a face 
acest lucru, auditorul analizează următorii factori: 

 y Necesitatea unei expertize suficiente pe aspecte bancare, care să fie rele-
vantă pentru auditul activităţilor băncii; 

 y Necesitatea unei expertize în domeniul sistemelor IT şi al reţelelor de 
comunicaţii folosite de bancă; şi 

 y Adecvarea resurselor sau a aranjamentelor între firme pentru derularea 
activităţilor necesare la sediile din ţară şi din  străinătate ale băncii la 
care pot fi necesare procedurile de audit.  

14. La emiterea unei scrisori de misiune, auditorul trebuie să aibă în vedere şi 
includerea, pe lângă factorii generali enumeraţi în ISA 210, şi comentarii 
asupra următoarelor aspecte: 

 y Utilizarea şi sursa principiilor contabile specializate, cu referire particu-
lară la: 

 ○ Orice cerinţe incluse în legile sau normele de reglementare aplica-
bile băncilor; 

 ○ Norme emise de către autorităţile de supraveghere bancară şi de 
autorităţi de reglementare;  

 ○ Norme emise de organismele profesionale contabile relevante, de 
exemplu, Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabi-
litate; 

 ○ Norme emise de Comitetul de la Basel Pe probleme de supraveghe-
re bancară; şi 

 ○ Practica din sectorul bancar. 
 y Conţinutul şi forma raportului auditorului asupra situaţiilor financiare şi 

ale oricăror rapoarte cu scop special solicitate auditorului pe lângă ra-
portul emis asupra situaţiilor financiare. Acest lucru include şi rapoarte 
care se referă la aplicarea principiilor de reglementare sau a altor prin-
cipii contabile cu scop special sau rapoarte care descriu proceduri între-
prinse special cu scopul de a respecta cerinţele de reglementare. 

 y Natura oricăror cerinţe sau protocoale speciale de comunicare care pot 
exista între auditor şi autorităţile de supraveghere bancară sau alte auto-
rităţi de reglementare. 
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 y Accesul pe care supraveghetorii bancari îl vor avea la foile de lucru ale 
auditorului, atunci când un astfel de acces este cerut prin lege, iar banca, 
la rândul ei, este de acord apriori cu acest acces.  

Planificarea auditului 

Introducere 
15. Planul de audit include, printre altele: 

 y Obţinerea de cunoştinţe suficiente despre afacerile şi structura de guver-
nanţă a entităţii, dar şi a unei înţelegeri suficiente a sistemelor de conta-
bilitate şi de control intern, inclusiv a funcţiei de management al riscului 
şi a funcţiei de audit intern; 

 y Analiza evaluărilor aşteptate pentru riscurile inerente  şi de control, 
acestea însemnând riscul de apariţie a denaturărilor semnificative (risc 
inerent) şi riscul ca sistemul de control intern al băncii să nu prevină sau 
să nu detecteze astfel de denaturări la timp (riscul de control); 

 y Determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere a procedurilor 
de audit ce urmează a se aplica; şi 

 y Luarea în considerare a prezumţiei de continuitate a activităţii în ceea 
ce priveşte capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea în viitorul 
previzibil, viitorul previzibil fiind perioada folosită de conducere pen-
tru realizarea evaluărilor sale în baza cadrului de raportare financiară. 
Această perioadă se va întinde, în mod normal, pe cel puţin un an de la 
data bilanţului. 

Dobândirea cunoaşterii activităţii 
16. Obţinerea cunoaşterii activităţilor băncii cere unui auditor să înţeleagă: 

 y Structura de guvernanţă corporativă a băncii; 
 y Mediul economic şi de reglementare dominant pentru principalele ţări în 

care banca îşi desfăşoară activitatea; şi 
 y Condiţiile de piaţă existente în fiecare dintre sectoarele importante în 

care operează banca. 
17. Guvernanţa corporativă joacă un rol de o importanţă deosebită pentru 

bănci; multe autorităţi de reglementare stabilesc cerinţe pentru ca băncile 
să dispună de structuri eficace de guvernanţă corporativă. Prin urmare, au-
ditorul va obţine o înţelegere a structurii de guvernanţă corporativă a băncii 
şi a modului în care persoanele însărcinate cu guvernanţa se descarcă de 
responsabilităţile pe care le au în ceea ce priveşte supravegherea, controlul 
şi conducerea băncii.
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18. În mod similar, auditorul obţine şi păstrează o bună cunoaştere funcţională 
a produselor şi serviciilor pe care le oferă banca. În obţinerea şi menţinerea 
acestor cunoştinţe, auditorul trebuie să fie conştient de variaţiile multiple 
care se înregistrează la nivelul serviciilor fundamentale de constituire a 
depozitelor, de împrumuturi şi de trezorerie care sunt oferite şi pe care 
băncile continuă să le îmbunătăţească pentru a veni în întâmpinarea cerin-
ţelor pieţei. Auditorul obţine o înţelegere a naturii serviciilor prestate prin 
intermediul unor instrumente cum ar fi acreditivele, scrisorile de acceptare, 
contractele futures pe rata dobânzii, contractele forward şi swap, opţiunile 
şi alte instrumente similare în vederea înţelegerii riscurilor inerente şi a 
implicaţiilor contabile, de audit şi de prezentare ale acestora. 

19. Dacă banca utilizează prestatori de servicii pentru a furniza servicii sau 
activităţi de bază, cum ar fi decontarea în numerar şi decontarea titlurilor de 
valori, activităţi de backoffice sau servicii de audit intern, atunci responsa-
bilitatea conformităţii cu regulile, normele de reglementare şi controalele 
interne solide revine persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi conducerii 
băncii care apelează la servicii externe. Auditorul analizează restricţiile le-
gale şi cele impuse de reglementare şi obţine o înţelegere a modului în care 
conducerea şi persoanele însărcinate cu guvernanţa monitorizează funcţi-
onarea eficace a sistemului de control intern (inclusiv auditul intern). ISA 
402, „Consideraţii de audit referitoare la entităţile care utilizează prestatori 
de servicii” oferă recomandări suplimentare pe marginea acestui subiect.  

20. Există o serie de riscuri legate de activităţile bancare care, deşi nu sunt 
specifice doar sectorului bancar, sunt importante deoarece servesc în mo-
delarea activităţii bancare. Auditorul obţine o înţelegere a naturii acestor 
riscuri şi a modului în care banca le gestionează. Această înţelegere permite 
auditorului să evalueze nivelurile riscurilor inerente şi de control asociate 
diferitelor aspecte ale operaţiunilor unei bănci şi să determine natura, dura-
ta şi întinderea procedurilor de audit. 

Înţelegerea naturii riscurilor bancare 
21. În linii mari, riscurile asociate activităţii bancare pot fi grupate astfel: 

Riscul de ţară: Riscul ca partenerii şi clienţii străini să nu fie capabili să îşi 
stingă obligaţiile datorită factorilor economici, politici şi so-
ciali care există în ţara de origine a partenerului şi care nu 
aparţin clientului sau partenerului.
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Riscul de credit: Riscul ca un client sau partener să nu stingă o obligaţie la 
întreaga valoare a acesteia, fie la momentul scadenţei, fie la 
orice moment ulterior. Riscul de credit, în special cel asociat 
creditelor comerciale, poate fi considerat cel mai important 
risc în operaţiunile bancare. Riscul de credit apare ca urmare a 
creditelor acordate persoanelor fizice, companiilor, băncilor şi 
guvernelor. El este, de asemenea, asociat şi altor active decât 
creditele, cum ar fi investiţiile, conturile deţinute la alte bănci 
şi angajamentelor extrabilanţiere. Riscul de credit include, de 
asemenea, riscul de ţară, riscul de transfer, riscul de înlocuire 
şi riscul de decontare.

Riscul valutar: Riscul de apariţie a pierderilor din modificări viitoare ale cur-
surilor de schimb aplicabile activelor, datoriilor, drepturilor şi 
obligaţiilor exprimate în valută.

Riscul fiduciar: Riscul de apariţie a pierderilor din factori cum ar fi incapa-
citatea de menţinere a siguranţei custodiei sau neglijenţa în 
managementul activelor realizat în numele unor alte părţi.

Riscul ratei 
dobânzii:

Riscul ca o modificare a ratelor dobânzii să aibă un efect con-
trar asupra valorii activelor şi datoriilor sau să afecteze fluxu-
rile de numerar din dobândă.

Riscul juridic şi 
documentar:

Riscul de documentare incorectă a contractelor sau riscul ca 
acestea să nu să nu poată fi executate din punct de vedere 
legal în jurisdicţiile relevante în care contractele trebuie exe-
cutate sau în care operează partenerii. Acesta poate include 
riscul ca activele să se dovedească a avea o valoare mai mică, 
iar datoriile să se dovedească a avea o valoare mai mare de-
cât cea aşteptată, datorită documentării sau consilierii juridi-
ce inadecvate sau incorecte. În plus, legislaţia existentă poate 
eşua în rezolvarea problemelor juridice cu care se confruntă 
o bancă; un proces care implică o anumită bancă poate avea 
implicaţii mai largi asupra afacerilor băncii şi poate genera 
costuri multor altor bănci sau tuturor băncilor; legislaţia care 
afectează băncile sau alte întreprinderi comerciale se poate 
modifica. Băncile sunt expuse în mod special la riscuri juridi-
ce atunci când intră în noi tipuri de tranzacţii şi când dreptul 
legal al unui partener de a încheia o tranzacţie nu este stabilit.
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Riscul de   li-
chiditate:

Riscul de apariţie a pierderilor din modificările survenite în 
capacitatea unei bănci de a vinde sau ceda un activ.

Riscul de mod-
elare:

Riscul asociat imperfecţiunilor şi subiectivităţii modelelor de 
evaluare folosite pentru determinarea valorii activelor şi da-
toriilor.

Riscul 
operaţional:

Riscul de pierdere directă sau indirectă rezultată din procese, 
personal 
sau sisteme interne inadecvate sau care eşuează, precum şi din 
evenimente exteme.

Riscul de preţ: Riscul de apariţie a pierderilor rezultate din modificări ne-
favorabile la nivelul preţurilor pieţei, inclusiv modificări ale 
ratelor dobânzii, cursurilor de schimb valutar, preţurilor ac-
ţiunilor şi al mărfurilor şi din mişcări la nivelul preţurilor de 
piaţă al investiţiilor.

Riscul de regle-
mentare:

Riscul de apariţie a pierderilor rezultate din incapacitatea de 
a respecta cerinţele legale sau de reglementare existente în 
jurisdicţiile relevante în care operează banca. Acesta include, 
de asemenea, orice pierdere care poate apărea din modificări 
la nivelul cerinţelor de reglementare.

Riscul de înlo-
cuire:

(Denumit uneori risc de executare) Riscul ca un client sau 
partener să nu execute termenii unui contract. Această incapa-
citate de execuţie creează nevoia de a înlocui tranzacţia eşuată 
cu o alta la preţul curent al pieţei. Rezultatul poate genera o 
pierdere pentru bancă egală cu diferenţa dintre preţul contrac-
tului şi preţul curent al pieţei.

Riscul 
reputaţional:

Riscul de pierdere a afacerilor datorită unei opinii publice ne-
gative şi riscul derivat din acesta de producere a unor daune 
la adresa reputaţiei băncii datorită incapacităţii de gestiona 
în mod adecvat unele dintre riscurile de mai sus sau datorită 
implicării băncii sau conducerii superioare în activităţi nea-
decvate sau ilegale, cum ar fi spălarea banilor sau încercările 
de a acoperi pierderile.

Riscul de de-
contare:

Riscul ca una din părţile tranzacţiei să fie decontată fără pri-
mirea vreunei sume de la client sau de la partener. Această 
situaţie are ca rezultat, în general, o pierdere pentru bancă în 
valoarea întregii componente de capital împrumutat.
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Riscul de solva-
bilitate:

Riscul de apariţie a pierderilor din posibilitatea ca banca să 
solvabilitate: nu deţină suficiente fonduri pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile, sau din incapacitatea băncii de a accede la pieţele 
de capital pentru a obţine fondurile necesare.

Riscul de trans-
fer:

Riscul de apariţie a pierderilor atunci când obligaţia unui par-
tener nu este exprimată în moneda ţării acestuia. Partenerul 
poate să nu aibă capacitatea de a obţine moneda în care este 
exprimată obligaţia, indiferent de condiţia particulară a parte-
nerului respectiv.

22. Riscurile bancare cresc o dată cu gradul de concentrare al expunerii unei 
bănci către un singur clienţ, industrie, arie geografică sau ţară. De exem-
plu, portofoliul de credite al unei bănci poate conţine un mare volum de 
credite sau angajamente acordate unor anumite sectoare de activitate, iar 
unele dintre acestea, cum ar fi sectorul mobiliar, de transporturi navale şi 
de resurse naturale pot avea practici foarte specializatei. Evaluarea riscu-
rilor relevante aferente creditelor acordate entităţilor din acele sectoare de 
activitate poate necesita cunoaşterea respectivelor sectoare, inclusiv a prac-
ticilor de afaceri, operaţionale şi de raportare ale acestora.

23. Cele mai multe tranzacţii implică mai mult decât un risc dintre cele iden-
tificate mai sus. Mai mult decât atât, riscurile individuale stabilite mai sus 
pot fi corelate între ele. De exemplu, expunerea unei bănci la riscul de 
credit în cadrul unei tranzacţii cu titluri de valoare poate creşte urmare a 
unei creşteri a preţurilor de piaţă al titlurilor în cauză. În mod similar, lipsa 
plăţilor sau capacitatea de  decontare pot avea consecinţe pentru poziţia de 
lichiditate a unei bănci. Auditorul analizează, prin urmare, aceste corelaţii, 
precum şi alte corelaţii dintre riscuri, atunci când analizează riscurilela care 
este expusă o bancă.

24. Băncile pot fi supuse la riscuri care apar din natura acţionariatului lor. De 
exemplu, acţionarul principal sau un grup de acţionari ai unei bănci pot 
încerca să influenţeze alocarea creditelor. Într-o bancă strâns controlată de 
acţionari, aceştia pot avea o influenţă semnificativă asupra conducerii băn-
cii, afectând independenţa şi raţionamentul acesteia. Auditorul are în vede-
re şi astfel de riscuri.  

25. Pe lângă înţelegerea factorilor externi care ar putea indica un risc sporit, 
auditorul are în vedere natura riscurilor apărute din operaţiunile băncii. 
Factorii care contribuie în mod semnificativ la riscul operaţional includ 
următoarele: 
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(a) Nevoia derulării, cu precizie, a unui volum mare de tranzacţii într-o 
perioadă scurtă de timp. Această necesitate poate fi satisfăcută aproape 
întotdeauna prin utilizarea la scară largă a IT, atrăgând după sine riscuri 
din: 
(i) Insuccesul procesării tranzacţiilor executate în timp util, având ca 

urmare imposibilitatea primirii sau efectuării de plăţi pentru acele 
tranzacţii; 

(ii) Incapacitatea de a derula în mod corect tranzacţii complexe; 
(iii) Denaturări pe scară largă ivite dintr-o lipsă a funcţionării contro-

lului intern; 
(iv) Pierderea de date cauzată de o cădere a sistemului; 
(v) Alterarea datelor datorită unei intervenţii neautorizate în sistem; 
(vi) Expunerea la riscurile de piaţă generate de lipsa informaţiilor co-

recte şi la zi. 
(b) Necesitatea utilizării transferului electronic de fonduri (EFT) sau al 

altor sisteme de telecomunicaţii pentru a transfera proprietatea asupra 
unor sume mari de bani, cu riscul aferent de expunere la pierderi apă-
rute din plăţi efectuate unor alte părţi, datorită fraudei sau al erorilor. 

(c) Derularea operaţiunilor în mai multe locuri, având ca urmare o disper-
sare geografică a procesării şi controlului intern al tranzacţiilor. Drept 
urmare: 
(i) Există riscul ca expunerea băncii pe client şi pe produs să nu fie 

corespunzător agregată şi monitorizată; şi 
(ii) Pot apărea eşecuri ale controlului care pot rămâne nedetectate sau 

necorectate din cauza separării fizice survenite între conducere şi 
aceia care se ocupă de tranzacţii. 

(d) Necesitatea monitorizării şi rezolvării expunerilor importante care pot 
apare pe perioade scurte de timp. Procesul de clearing în cazul tran-
zacţiilor poate duce la apariţia unor creanţe şi datorii semnificative pe 
parcursul unei zile, majoritatea dintre acestea fiind decontate până la 
sfârşitul zilei. De obicei, acest risc este denumit risc de plată din ziua în 
curs. Aceste expuneri se ivesc în urma derulării de tranzacţii cu clienţi 
sau parteneri şi pot include riscuri ale ratei dobânzii, riscurile valutare 
şi riscuri de piaţă. 

(e) Administrarea unui volum mare de elemente monetare, incluzând nu-
merar, instrumente negociabile şi solduri transferabile ale clienţilor, cu 
riscul rezultant de apariţie a pierderilor din furt şi fraudă comise de 
angajaţi sau alte părţi; 



110 IAPS 1006

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR

(f) Volatilitatea şi complexitatea inerentă a mediului în care băncile îşi 
desfăşoară activitatea, care dau naştere la riscul de adoptare a unor 
strategii neadecvate de management al riscurilor sau a unor tratamente 
contabile improprii, ca urmare a unor probleme de genul dezvoltării de 
noi produse şi servicii bancare. 

(g) Pot fi impuse restricţii de operare ca urmare a incapacităţii de confor-
mitate cu legile şi normele de reglementare. Operaţiunile din străinăta-
te sunt supuse legilor şi normelor de reglementare existente în ţările în 
care acestea au sediul, precum şi celor existente în ţara în care socie-
tatea mamă are sediul social. Această situaţie poate avea drept rezultat 
necesitatea de a adera la diferite cerinţe şi există riscul ca procedurile 
operaţionale care respectă normele de reglementare din unele jurisdic-
ţii să nu respecte cerinţele din alte jurisdicţii.

26. Activităţile frauduloase se pot produce într-o bancă prin sau cu implicarea 
conştientă a conducerii sau a personalului băncii. Astfel de fraude pot in-
clude raportarea financiară frauduloasă fără motivaţia unui câştig personal 
(de exemplu, ascunderea pierderilor comerciale), sau deturnarea activelor 
băncii în folosul personal care poate implica sau nu falsificarea înregistrări-
lor. În mod alternativ, frauda poate fi perpetuată într-o bancă fără cunoştinţa 
sau complicitatea angajaţilor băncii. ISA 240, „Responsabilitatea audito-
rului de a lua în considerare frauda într-un audit al situaţiilor financiare”1 
furnizează mai multe recomandări cu privire la natura responsabilităţilor 
auditorului în ceea ce priveşte fraudele. Deşi multe domenii dintre opera-
ţiunile unei bănci sunt susceptibile activităţilor frauduloase, cele mai des 
întâlnite au loc în cadrul funcţiilor de creditare, atragere a depozitelor şi 
tranzacţionare. Metodele utilizate în mod obişnuit pentru a perpetua frauda, 
precum şi o selecţie a factorilor de risc ce indică posibilitatea de producere 
a unei fraude sunt prezentate în Anexa 1.  

27. Prin natura activităţii lor, băncile sunt ţinte uşoare pentru cei angajaţi în 
activităţi de spălare a banilor prin care încasările obţinute din săvârşirea 
de infracţiuni sunt convertite în fonduri care par a avea o sursă legitimă. 
În ultimii ani, în special traficanţii de droguri au contribuit într-o foarte 
mare măsură la amploarea fenomenului de spălare a banilor care are loc în 
interiorul sectorului bancar. În multe jurisdicţii, legislaţia cere băncilor să 
stabilească politici, proceduri şi controale care să împiedice, să recunoască 
şi să raporteze activităţile de spălare a banilor. Aceste politici, proceduri şi 
controale cuprind, în general, următoarele: 

1 ISA 240, „Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda şi eroarea în auditul 
situaţiilor financiare” a fost retrasă în decembrie 2004, la intrarea în vigoare a ISA 240, „Respon-
sabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda în situaţiile financiare”
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1. O cerinţă referitoare la obţinerea unei identificări a clientului („cu-
noaşte-ţi clientul”).

2. Selectarea personalului. 
3. O cerinţă referitoare la cunoaşterea scopului în care urmează a fi 

folosit un cont.  
4. Păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor. 
5. Raportarea către autorităţi a tranzacţiilor suspicioase sau a tuturor 

tranzacţiilor de un anume fel, de exemplu, tranzacţiile în numerar 
ce depăşesc o anumită sumă.  

6. Pregătirea personalului în vederea identificării tranzacţiilor suspici-
oase.

În unele jurisdicţii, auditorii pot avea o obligaţie expresă de a raporta au-
torităţilor anumite tipuri de tranzacţii care le atrag atenţia. Chiar şi atunci 
când nu există o astfel de obligaţie, un auditor care descoperă un caz posibil 
de neconformitate cu legile sau normele de reglementare, ia în considera-
re implicaţiile asupra situaţiilor financiare şi a opiniei de audit exprimată 
asupra acestora. IAS 250, „Luarea în considerare a legislaţiei şi reglemen-
tărilor în vigoare în auditul situaţiilor financiare” furnizează recomandări 
suplimentare pe marginea acestei probleme.   

Înţelegerea procesului de management al riscului
28. Conducerea dezvoltă controale şi utilizează indicatori de performanţă pen-

tru a-i ajuta la gestionarea principalelor riscurilor financiare şi de afaceri. 
Un sistem eficient de management al riscului într-o bană necesită, în gene-
ral, următoarele: 

 y Supraveghere şi implicare în procesul de control din partea persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa.  

Persoanele însărcinate cu guvernanţa trebuie să aprobe politicile scrise de 
management al riscurilor. Politicile trebuie să fie consecvente cu strategiile 
de afaceri ale băncii, cu forţa capitalului, cu experienţa conducerii, cu ce-
rinţele de reglementare, precum şi cu tipurile şi valorile riscurilor pe care 
banca le consideră ca fiind acceptabile. Persoanele însărcinate cu guver-
nanţa sunt, de asemenea, responsabile de stabilirea unei culturi în interiorul 
băncii care să evidenţieze angajamentul lor în faţa controalelor interne şi a 
înaltelor standarde de etică, şi înfiinţează adesea comitete speciale care să îi 
ajute la îndeplinirea funcţiilor ce le revin. Conducerea este responsabilă de 
implementarea strategiilor şi politicilor stabilite de persoanele însărcinate 
cu guvernanţa şi de asigurarea înfiinţării şi menţinerii unui sistem adecvat 
şi eficace de control intern.  
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 y Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor 
Riscurile care pot avea un impact semnificativ asupra realizării obiective-
lor băncii trebuie identificate, evaluate şi monitorizate prin comparaţie cu 
limite şi criterii prestabilite. Această funcţie poate fi derulată de o unitate 
independentă de management al riscului care este, de asemenea, respon-
sabilă şi pentru validarea şi testarea la limită a modelelor de stabilire a 
preţurilor şi a modelelor de evaluare folosite în front office şi în back office. 
Băncile dispun, în mod normal, de o unitate de management al riscului care 
monitorizează activităţile de management al riscului şi evaluează eficaci-
tatea modelelor de management al riscurilor, a metodologiilor şi ipotezelor 
folosite. În astfel de situaţii, auditorul analizează dacă şi cum să utilizeze 
munca depusă de acea unitate.  

 y Activităţi de control 
O bancă trebuie să dispună de controale adecvate pentru a-şi gestiona riscu-
rile, inclusiv de o separare eficace a sarcinilor (în special între front office şi 
back office), de o măsurare şi o raportare precisă a poziţiilor, o verificare şi 
aprobare a tranzacţiilor, o reconciliere a poziţiilor şi rezultatelor, o stabilire 
a limitelor, o raportare şi aprobare a excepţiilor de la limite, o siguranţă 
fizică şi un plan de rezervă. 

 y Activităţi de monitorizare 
Modelele de management al riscului, metodologiile şi ipotezele utilizate 
pentru măsurarea şi gestionarea riscului trebuie evaluate şi actualizate cu 
regularitate. Această funcţie poate fi derulată de o unitate independentă de 
management al riscului. Auditul intern trebuie să testeze periodic procesul 
de management al riscului pentru a verifica dacă sunt respectate politicile 
şi procedurile conducerii şi dacă controalele operaţionale sunt eficace. Atât 
unitatea de management al riscului, cât şi departamentul de audit intern 
trebuie să beneficieze de o linie de raportare către persoanele însărcinate cu 
guvernanţa şi către conducere, care este independentă de aceia către care 
raportează.  

 y Sisteme de informaţii credibile 
Băncile solicită sisteme de informaţii credibile care să furnizeze informaţii 
financiare, operaţionale şi de conformitate adecvate, într-o manieră oportu-
nă şi consecventă. Persoanele însărcinate cu guvernanţa, împreună cu con-
ducerea solicită informaţii cu privire la gestionarea riscului care să fie uşor 
de înţeles şi care să le permită evaluarea naturii schimbătoare a profilului 
de risc al băncii.  
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Întocmirea unui plan general de audit  
29. La întocmirea unui plan general pentru auditul situaţiilor financiare ale unei 

bănci, auditorul trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 
 y Complexitatea tranzacţiilor derulate de bancă şi documentaţia aferentă 

acestora; 
 y Măsura în care orice activităţi de bază sunt furnizate de firme prestatoare 

de servicii; 
 y Datoriile contingente şi elementele extrabilanţiere; 
 y Considerente legate de reglementare; 
 y Dimensiunea sistemelor IT şi a altor sisteme folosite de bancă; 
 y Evaluările preconizate ale riscurilor inerente şi de control; 
 y Activitatea auditului intern; 
 y Evaluarea riscului de audit; 
 y Evaluarea pragului de semnificaţie; 
 y Declaraţiile conducerii; 
 y Implicarea altor auditori; 
 y Dispersia geografică a operaţiunilor băncii şi coordonarea activităţilor 

între diferite echipe de audit; 
 y Existenţa unor tranzacţii cu părţile afiliate; şi 
 y Considerente legate de continuitatea activităţii. 

Aceste probleme sunt tratate în paragrafele care urmează. 
Complexitatea tranzacţiilor derulate 
30. Băncile au în mod obişnuit o mare diversitate de activităţi, ceea ce înseam-

nă că pentru auditor este uneori dificil să înţeleagă pe deplin implicaţiile 
anumitor tranzacţii. Tranzacţiile pot fi atât de complexe încât chiar con-
ducerea eşuează în analizarea corectă a riscurilor generate de noile pro-
duse şi servicii. Dispersia geografică mare a activităţilor unei bănci poate 
conduce, de asemenea, la dificultăţi. Băncile întreprind tranzacţii care au 
caracteristici fundamentale complexe şi importante ce pot să nu rezulte din 
documentaţia folosită la procesarea tranzacţiilor şi la înregistrarea acestora 
în evidenţele contabile ale băncii. Această situaţie poate duce la riscul ca 
nu toate aspectele unei tranzacţii să fie înregistrate sau contabilizate în to-
talitate sau în mod corect, atrăgând după sine alte riscuri, cum ar fi: 

 y Riscul de pierdere datorată incapacităţii de a întreprinde acţiuni corecti-
ve oportune; 

 y Riscul de a eşua în crearea, la momentul oportun, a unor provizioane 
adecvate pentru pierderi; şi  

 y Prezentarea necorespunzătoare sau incorectă a informaţiilor în situaţiile 
financiare şi în alte rapoarte.  
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Auditorul obţine o înţelegere suficientă a activităţilor băncii şi a tranzacţi-
ilor pe care aceasta le derulează, pentru a putea să identifice şi să înţeleagă 
evenimentele, tranzacţiile şi practicile care, în opinia auditorului, pot avea 
un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare sau asupra examinării sau 
a raportului de audit.  

31. Multe dintre sumele care urmează a fi înregistrate sau prezentate în situa-
ţiile financiare presupun exercitarea de către conducere a raţionamentului 
profesional, de exemplu, în cazul provizioanelor pentru pierderi aferente 
creditelor şi al provizioanelor asociate instrumentelor financiare, cum ar fi 
provizionul pentru riscul de lichiditate, provizionul pentru riscul de mode-
lare şi rezerva pentru riscul operaţional. Cu cât raţionamentul profesional 
solicitat este mai mare, cât atât este mai mare şi riscul inerent, dar şi raţio-
namentul profesional solicitat auditorului. În mod similar, pot să existe alte 
elemente semnificative în situaţiile financiare care să presupună estimări 
contabile. Auditorul analizează recomandările furnizate în ISA 540, „Audi-
tul estimărilor contabile”.  

Măsura în care orice activităţi de bază sunt furnizate de organizaţii pre
statoare de servicii 
32. În principiu, considerentele avute în vedere atunci când o bancă utilizează 

organizaţii prestatoare de servicii nu diferă de considerentele avute în ve-
dere atunci când orice altă entitate foloseşte asemenea firme. Totuşi, bănci-
le utilizează uneori organizaţiile prestatoare de servicii care să desfăşoare 
părţi din activităţile lor de bază, cum ar fi managementul creditelor şi al 
disponibilităţilor. Când banca utilizează organizaţii prestatoare de servicii 
pentru astfel de activităţi, auditorul poate să constate că este dificilă ob-
ţinerea probelor de audit adecvate şi suficiente în lipsa unei cooperări cu 
firma prestatoare de servicii. ISA 402 „Considerente de audit referitoare 
la societăţile care utilizează organizaţii prestatoare de servicii” furnizează 
recomandări suplimentare cu privire la considerentele de audit şi la tipurile 
de rapoarte pe care auditorii organizaţiilor prestatoare de servicii le furni-
zează clienţilor.  

Datorii contingente şi elemente extrabilanţiere 
33. În mod obişnuit, băncile se mai angajează în tranzacţii care: 

 y Au un venit din comisioane sau profituri mici, ca procent din activul sau 
datoria de bază; 

 y Pot să nu fie prezentate în situaţiile financiare sau chiar în notele la situ-
aţiile financiare, conform cerinţelor din normele de reglementare locale; 
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 y Sunt consemnate numai în evidenţe colaterale (registre de evidentă a 
corespondenţei – n.t.); sau 

 y Presupun titlurizarea şi vânzarea activelor astfel încât acestea nu mai 
apar în situaţiile financiare ale băncii.  

Exemple de astfel de tranzacţii sunt serviciile de custodie, garanţiile, scri-
sorile de garanţie şi acreditivele, swap-urile de rata dobânzii şi swap-urile 
valutare şi angajamentele şi opţiunile de cumpărare şi vânzare de valută.  

34. Auditorul analizează sursele de venituri ale băncii şi obţine probe de audit 
suficiente şi adecvate cu privire la următoarele: 
(a) Corectitudinea şi exhaustivitatea înregistrărilor contabile asociate unor 

astfel de tranzacţii; 
(b) Existenţa controalelor adecvate care să limiteze riscurile bancare gene-

rate de astfel de tranzacţii; 
(c) Caracterul adecvat al oricăror provizioane pentru pierderi care pot fi 

cerute; şi 
(d) Caracterul adecvat al oricăror prezentări de informaţii în situaţiile fi-

nanciare, care pot fi cerute. 
Considerente legate de reglementare
35. Declaraţia privind Practicile Internaţionale de Audit 1004 furnizează in-

formaţii şi recomandări cu privire la relaţiile dintre auditorii băncilor şi 
organele de supraveghere bancară. Comitetul de la Basel a emis recoman-
dări de supraveghere referitoare la practici bancare solide pentru manage-
mentul riscurilor, sistemele de control intern, contabilizarea şi prezentarea 
creditelor, alte prezentări de informaţii şi pentru alte domenii ale activită-
ţilor bancare. În plus, Comitetul de la Basel a emis recomandări cu privire 
la evaluarea adecvării capitalului şi la alte subiecte importante referitoare 
la supraveghere. Aceste recomandări sunt disponibile auditorului şi publi-
cului general pe pagina de Internet a Băncii Reglementelor Internaţionale 
(BIS). 

36. În conformitate cu ISA 310 „Cunoaşterea clientului”2 auditorul analizează 
dacă afirmaţiile din situaţiile financiare sunt consecvente cu cunoştinţele 
auditorului referitoare la clientul său. În multe cadre de reglementare, ni-
velurile şi categoriile de activităţi pe care o bancă are voie să le deruleze 
depind de nivelul activelor şi datoriilor sale şi de tipurile de riscuri identi-
ficate aferente acestor active şi datorii (un cadru general cu privire la capi-
talul ponderat în funcţie de risc). În astfel de circumstanţe, există presiuni 

2 ISA 310, „Cunoaşterea clientului” a fost retras în decembrie 2004, la intrarea în vigoare a ISA 
315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor unor denaturări semnificative”
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mai mari asupra conducerii de a se angaja în raportări financiare fraudu-
loase prin încadrarea greşită a activelor şi datoriilor în categorii sau prin 
descrierea lor ca fiind mai puţin riscante decât sunt în realitate, în special 
atunci când banca operează la nivelele de capital minime cerute sau foarte 
aproape de acestea.

37. Există multe proceduri pe care atât auditorii, cât şi supraveghetorii bancari 
le desfăşoară, incluzând: 

 y Efectuarea procedurilor analitice; 
 y Obţinerea de probe cu privire la funcţionarea sistemului de control in-

tern; şi 
 y Revizuirea calităţii activelor băncii şi evaluarea riscurilor bancare. 

Auditorul găseşte, prin urmare, benefică interacţiunea cu supraveghetorii 
şi accesul la comunicările pe care supraveghetorii le-au adresat conducerii 
băncii cu privire la rezultatele muncii lor. Evaluarea realizată de suprave-
ghetori în domenii importante cum ar fi adecvarea practicilor de mana-
gement al riscului şi a provizioanelor pentru pierderi aferente creditelor, 
precum şi indicatorii prudenţiali folosiţi de supraveghetori pot fi de ajutor 
auditorului la efectuarea procedurilor analitice şi la concentrarea atenţiei pe 
domeniile specifice de interes pentru supraveghere.

Amploarea sistemelor IT şi a altor sisteme  
38. Volumul mare de tranzacţii şi timpul scurt în care acestea trebuie procesate 

au determinat majoritatea băncilor să recurgă la utilizarea extinsă a siste-
melor IT, EFT şi a altor sisteme de telecomunicaţii. 
Problemele legate de control ce sunt generate de utilizarea IT de către o 
bancă sunt similare cu cele generate de utilizarea IT în orice alte organi-
zaţii. Totuşi, problemele care prezintă un interes deosebit pentru auditorul 
unei bănci includ următoarele: 

 y Utilizarea IT pentru calcularea şi înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor 
din dobânzi, două din elementele cele mai importante în determinarea 
câştigurilor unei bănci.

 y Utilizarea IT şi a sistemelor de telecomunicaţii pentru determinarea ti-
tlurilor de valoare pe schimburi valutare şi a poziţiilor de tranzacţionare 
a derivatelor, precum şi pentru calcularea şi înregistrarea câştigurilor şi 
pierderilor ce rezultă din acestea. 

 y Dependenţa sporită şi, în unele cazuri, totală de înregistrările făcute cu 
ajutorul IT, întrucât ele reprezintă singura sursă imediat accesibilă de in-
formaţii detaliate, la zi, referitoare la poziţiile activelor şi datoriilor băn-
cii, cum ar fi împrumuturile acordate clienţilor şi soldurile depozitelor. 
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 y Utilizarea modelelor de evaluare complexe, încorporate în sistemele IT. 
 y Modelele utilizate la evaluarea activelor şi datele folosite de acele mo-

dele sunt adesea păstrate în foi de lucru întocmite de persoane indivi-
duale pe calculatoarele personale, care nu sunt conectate la sistemele 
principale de IT ale băncii şi care nu sunt supuse aceloraşi controale 
ca şi aplicaţiile existente în respectivele sisteme. IAPS 1001, „Medii 
IT – Calculatoare personale neincluse în reţea” furnizează recomandări 
auditorilor cu privire la aceste aplicaţii.  

 y Utilizarea diferitelor sisteme IT care duc la apariţia riscului de pierdere a 
pistelor de audit şi la o incompatibilitate a diferitelor sisteme.  

Sistemele EFT sunt folosite de bănci atât intern (de exemplu, la transferuri-
le între sucursale şi între bancomate şi fişierele computerizate care înregis-
trează activitatea contului), cât şi extern, între bancă şi alte instituţii finan-
ciare (de exemplu, prin reţeaua SWIFT), precum şi între bancă şi clienţii 
săi prin Internet sau alte mijloace de comerţ electronic.  

39. Auditorul obţine o înţelegere a aplicaţiilor fundamentale de IT, EFT şi tele-
comunicaţii şi a legăturilor dintre acele aplicaţii. Auditorul corelează aceas-
tă înţelegere cu procesele majore ale activităţii sau cu poziţiile bilanţiere 
pentru a identifica factorii de risc pentru organizaţie şi, prin urmare, pentru 
audit. În plus, este important să identifice amplitudinea folosirii aplicaţiilor 
dezvoltate intern sau a sistemelor integrate, care vor avea un efect direct 
asupra abordării auditului. (Sistemele dezvoltate intern cer auditorului să 
se concentreze mai mult asupra controalelor referitoare la modificările pro-
gramelor.) 

40. Atunci când auditează într-un mediu IT distribuit teritorial, auditorul obţine 
o înţelegere a locului în care sunt amplasate aplicaţiile IT fundamentale. 
Dacă reţeaua extinsă a unei bănci (WAN) este dispersată în mai multe ţări, 
este posibil ca procesărilor internaţionale de date să li se aplice reguli legis-
lative specifice. Într-un astfel de mediu, munca de audit depusă în sistemul 
de control al accesului, şi în special în sistemul de violare a accesului, con-
stituie o parte importantă a auditului. 

41. Un mediu de comerţ electronic schimbă semnificativ modul în care banca 
îşi desfăşoară activităţile. Comerţul electronic prezintă noi aspecte de risc 
şi alte considerente pe care auditorul trebuie să le aibă în vedere. De exem-
plu, auditorul are în vedere următoarele: 

 y Riscurile de afaceri pe care le prezintă strategia de comerţ electronic a 
băncii. 

 y Riscurile inerente apărute în tehnologia pe care banca a ales-o pentru 
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implementarea strategiei sale de comerţ electronic.  
 y Răspunsurile conducerii la riscurile identificate, inclusiv considerente de 

control cu privire la: 
 ○ Conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare din domeniul 

tranzacţiilor internaţionale; 
 ○ Siguranţa şi confidenţialitatea transmisiilor de date prin Internet; şi  
 ○ Finalizarea, acurateţea, oportunitatea şi autorizarea tranzacţiilor 

prin Internet, în momentul în care acestea sunt înregistrate în siste-
mul contabil al băncii.  

 y Nivelul de aptitudini şi competenţă în domeniul IT şi al comerţului elec-
tronic deţinut de auditor şi asistenţii acestuia.  

42. O organizaţie poate externaliza activităţi aferente IT şi EFT către o firmă 
prestatoare de servicii. Auditorul obţine o înţelegere a serviciilor externa-
lizate şi a sistemului de controale interne existent în banca ce apelează la 
prestatorii de servicii şi în compania furnizoare de servicii, pentru a deter-
mina natura, întinderea şi durata procedurilor de fond. ISA 402 furnizează 
recomandări suplimentare privitoare la acest subiect.  

Evaluarea aşteptată a riscurilor inerente şi de control
43. Natura operaţiunilor bancare poate să nu îi permită auditorului să reducă 

riscul de audit până la un nivel acceptabil de scăzut doar prin efectuarea 
procedurilor de fond. Acest lucru se întâmplă datorită unor factori cum ar fi 
următorii:  

 y Utilizarea extinsă a sistemelor IT şi EFT, ceea ce înseamnă că mare parte 
din probele de audit sunt disponibile numai în format electronic şi sunt 
produse de către propriile sisteme IT ale entităţii. 

 y Volumul mare de tranzacţii în care se implică băncile, ceea ce face im-
practicabilă bazarea exclusivă pe proceduri de fond.  

 y Dispersia geografică a activităţilor bancare, ceea ce face extrem de difi-
cilă obţinerea unei acoperiri suficiente.  

 y Dificultatea creării de proceduri de fond eficace pentru auditarea tran-
zacţiilor comerciale complexe.  

În majoritatea situaţiilor, auditorul nu va putea reduce riscul de audit până 
la un nivel acceptabil de scăzut decât dacă conducerea instituie un sistem 
de control intern care permite auditorului să poată evalua nivelul riscurilor 
inerente şi de control la mai puţin decât ridicat. Auditorul obţine probe de 
audit suficiente şi adecvate care să susţină evaluarea riscurilor inerente şi 
de control. Paragrafele 56-70 iau în discuţie mai detaliat aspectele legate 
de controlul intern.
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Activitatea de audit intern
44. Aria de aplicabilitate şi obiectivele auditului intern pot varia mult în funcţie 

de mărimea şi structura băncii şi de cerinţele conducerii şi ale persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa. Totuşi, funcţia de audit intern include, în mod 
normal, revizuirea sistemului contabil şi a controalelor interne aferente, 
monitorizarea funcţionării acestora şi recomandarea unor măsuri de îmbu-
nătăţire a lor. Mai include şi revizuirea metodelor utilizate la identificarea, 
măsurarea şi raportarea informaţiilor financiare şi operaţionale, precum şi 
examinarea unor elemente particulare care includ testarea detaliată a tran-
zacţiilor, soldurilor şi procedurilor. Factorii la care s-a făcut referire în pa-
ragraful 44 conduc adesea auditorul către utilizarea activităţii realizate de 
funcţia de audit intern. Acest lucru este relevant mai ales în cazul băncilor 
care au sucursale răspândite pe o arie geografică mare. Deseori, ca parte a 
departamentului de audit intern, sau ca o componentă separată, banca are 
constituit un departament de revizuire a creditelor care raportează condu-
cerii calitatea acestora şi aderarea la procedurile stabilite ce fac referire 
la acest aspect. În oricare dintre cazuri, auditorul ia adesea în considerare 
folosirea activităţii depuse de departamentul de revizuire a creditelor, după 
o analiză adecvată a departamentului şi a activităţii acestuia. Recomandări 
cu privire la utilizarea activităţii funcţiei de audit intern sunt furnizate în 
ISA 610 „Luarea în considerare a activităţii de audit intern”. 

Riscul de audit 
45. Cele trei componente ale riscului de audit sunt: 

 y Riscul inerent  (riscul apariţiei unor denaturări semnificative); 
 y Riscul de control (riscul ca sistemul de control intern al băncii să nu 

prevină sau să nu detecteze şi să corecteze astfel de denaturări în timp 
util); şi 

 y Riscul de nedetectare (riscul ca denaturările semnificative rămase să nu 
fie detectate de auditor). 

Riscurile inerente şi de control există independent de activitatea de audit a 
informaţiilor financiare şi nu pot fi influenţate de auditor. Natura riscurilor 
asociate activităţilor bancare, care sunt discutate în paragrafele 21-25 indi-
că faptul că nivelul evaluat al riscului inerent va fi ridicat în multe domenii. 
Devine astfel necesar pentru bancă să dispună de un sistem adecvat de 
control intern dacă se urmăreşte existenţa unor riscuri inerente şi de control 
la un nivel mai mic decât ridicat. Auditorul evaluează aceste riscuri şi pro-
iectează proceduri de fond astfel încât să reducă riscul de audit până la un 
nivel acceptabil de scăzut.  
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Pragul de semnificaţie 
46. În evaluarea pragului de semnificaţie, pe lângă punctele tratate în ISA 320, 

„Pragul de semnificaţie în audit”, auditorul trebuie să ţină cont de următorii 
factori: 

 y Datorită unei rate înalte a pârghiei financiare, denaturările relativ mici 
pot avea un efect semnificativ asupra rezultatelor perioadei şi asupra 
capitalului, chiar dacă ar putea să aibă un efect nesemnificativ asupra 
activelor totale. 

 y Câştigurile unei bănci sunt scăzute comparativ cu activele şi datoriile 
totale şi cu angajamentele extrabilanţiere ale băncii. Prin urmare, dena-
turările legate exclusiv de active, datorii şi angajamente pot fi mai puţin 
importante decât acelea asociate cu situaţia rezultatelor. 

 y Băncile sunt deseori supuse unor cerinţe legislative, cum ar fi cerinţa de 
menţinere a unui nivel minim al capitalului. O încălcare a acestor cerinţe 
ar putea ridica întrebarea dacă conducerea foloseşte adecvat prezumţia 
de continuitate a activităţii. Auditorul stabileşte, prin urmare, un nivel al 
pragului de semnificaţie astfel încât să identifice denaturările care, dacă 
rămân necorectate, dau naştere unor încălcări semnificative a acestor 
cerinţe legislative. 

 y Modul adecvat de folosire a prezumţiei de continuitate a activităţii de-
pinde adesea de aspecte legate de reputaţia pe care banca o are ca şi 
instituţie financiară solidă, precum şi de acţiunile întreprinse de autori-
tăţile de reglementare. Datorită acestui fapt, tranzacţiile cu părţile afi-
liate şi alte aspecte care nu ar prezenta importanţă pentru alte entităţi 
în afara băncilor capătă importanţă pentru situaţiile financiare ale unei 
bănci dacă ele ar putea afecta reputaţia băncii sau determina acţiuni ale 
autorităţilor de reglementare.

Declaraţiile conducerii 
47. Declaraţiile conducerii sunt relevante în contextul unui audit bancar pen-

tru că ajută auditorul să determine dacă informaţiile şi probele obţinute 
sunt complete pentru scopul auditului. Acest lucru este valabil mai ales 
pentru tranzacţiile băncii care nu se reflectă în mod normal în situaţiile 
financiare (elemente extrabilanţiere), dar care pot fi evidenţiate în alte 
înregistrări de care auditorul poate să nu aibă cunoştinţă. De asemenea, 
este deseori necesar ca auditorul să obţină declaraţii din partea conducerii 
privind schimbările majore survenite în activitatea băncii şi în profilul de 
risc al acesteia. Poate fi, de asemenea, necesar ca auditorul să identifice 
domenii ale operaţiunilor unei bănci pentru care probele de audit posibil 



121 IAPS 1006

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR

a fi obţinute nu trebuie completate cu declaraţii din partea conducerii, de 
exemplu, provizioanele pentru pierderi aferente creditelor şi exhaustivita-
tea corespondenţei cu autorităţile de reglementare. ISA 580, „Declaraţiile 
conducerii” furnizează recomandări cu privire la utilizarea declaraţiilor 
conducerii ca probe de audit, la procedurile pe care auditorul le aplică la 
evaluarea şi înregistrarea lor, precum şi la circumstanţele în care aceste 
declaraţii trebuie obţinute în scris.

Implicarea altor auditori 
48. Ca urmare a dispersiei geografice a birourilor majorităţii băncilor, devine 

deseori necesar ca auditorul să recurgă la serviciile altor auditori în multe 
dintre locurile în care banca operează. Acest lucru se poate realiza prin 
apelarea la alte birouri ale firmei de audit sau prin utilizarea altor firme de 
audit din acele zone. 

49. Înainte de a utiliza prestaţia unui alt auditor, auditorul trebuie: 
 y Să analizeze independenţa acelor auditori şi competenţa acestora în des-

făşurarea activităţii solicitate (inclusiv cunoştinţele lor în domeniul ban-
car şi al cerinţelor de reglementare aplicabile); 

 y Să analizeze dacă termenii misiunii, principiile contabile ce urmează a fi 
aplicate şi acordurile privind rapoartele sunt clar comunicate; şi 

 y Să deruleze proceduri astfel încât să obţină probe de audit suficiente 
şi adecvate conform cărora serviciile prestate de celălalt auditor sunt 
conforme cu scopul auditului, lucru care se realizează prin discuţii cu 
celălalt auditor, prin revizuirea sintezei scrise a procedurilor aplicate şi a 
constatărilor, printr-o revizuire a foilor de lucru ale celuilalt auditor, sau 
în oricare altă manieră adecvată circumstanţelor. 

ISA 600, „Utilizarea activităţii unui alt auditor” oferă recomandări supli-
mentare cu privire la aspectele ce trebuie abordate şi la procedurile ce ur-
mează a fi derulate în astfel de situaţii.

Coordonarea activităţii ce urmează a fi desfăşurată  
50. Date fiind dimensiunea şi dispersia geografică a majorităţii băncilor, coor-

donarea activităţii ce urmează a se presta este importantă pentru obţinerea 
unui audit eficace şi eficient. Coordonarea cerută ia în calcul factori cum ar 
fi următorii: 

 y Activitatea care se va presta de: 
 ○ Experţi; 
 ○ Asistenţi; 
 ○ Alte birouri ale firmei de audit; şi 
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 ○ Alte firme de audit. 
 y Măsura în care s-a planificat să se recurgă la activitatea auditului intern. 
 y Datele de raportare către acţionari şi autorităţile de reglementare. 
 y Orice analize speciale şi alte documentaţii care să fie furnizate de către 

conducerea băncii. 
51. Nivelul optim al coordonării între asistenţi poate fi adesea realizat prin şe-

dinţe regulate pe marginea stadiului în care se află auditul. Totuşi, dat fiind 
numărul de asistenţi şi numărul de locuri în care aceştia trebuie să acţione-
ze, auditorul comunică, de regulă în scris, planul de audit, fie integral, fie 
porţiuni relevante din acesta. La formularea în scris a cerinţelor sale, audi-
torul are în vedere inclusiv comentarii referitoare la următoarele aspecte: 

 y Situaţiile financiare şi alte informaţii care fac subiectul activităţii de au-
dit (şi, dacă este necesar, baza legală sau un alt mandat în baza căruia se 
conduce activitatea de audit).  

 y Detalii despre orice informaţii suplimentare solicitate de auditor, de 
exemplu, informaţii cu privire la anumite împrumuturi, conţinutul por-
tofoliului, comentarii narative pe marginea activităţii de audit care va fi 
desfăşurată (mai ales în domeniile de risc descrise în paragrafele 21-25, 
care sunt importante pentru bancă) şi cu privire la rezultatele activităţii 
de audit, punctele ce ar putea fi incluse în scrisorile către conducere re-
feritoare la controlul intern, preocupările ce vizează normele locale de 
reglementare şi, dacă este necesar, forma oricăror rapoarte cerute. 

 y Că auditul va fi desfăşurat în conformitate cu ISA şi cu orice cerinţe 
locale de reglementare (şi, dacă se consideră necesar, se vor include şi 
informaţii despre acele cerinţe). 

 y Principiile contabile relevante care trebuie urmate pentru întocmirea si-
tuaţiilor financiare şi a altor informaţii (şi, dacă se consideră necesar, 
detalii cu privire la aceste principii). 

 y Cerinţele şi termenele limită aplicabile rapoartelor interimare de audit. 
 y Detalii referitoare la reprezentanţii oficiali ai entităţii, care vor fi con-

tactaţi. 
 y Onorarii şi acorduri de plată.  
 y Orice alte preocupări de natură contabilă, de audit, de reglementare sau 

de control intern de care trebuie să aibă cunoştinţă cei care derulează 
auditul. 

Tranzacţii cu părţile afiliate 
52. Pe parcursul auditului, auditorul trebuie să îşi menţină atenţia asupra tran-

zacţiilor cu părţile afiliate, în special în domeniile de creditare şi de inves-
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tiţii. Procedurile desfăşurate pe parcursul etapei de planificare a auditului, 
inclusiv obţinerea unei înţelegeri a băncii şi a sectorului bancar, pot fi de 
folos la identificarea părţilor afiliate. În unele jurisdicţii, tranzacţiile cu păr-
ţile afiliate pot face obiectul unor restricţii cantitative sau calitative. Audi-
torul determină mărimea unor astfel de restricţii.  

Considerente legate de aplicarea principiului continuităţii activităţii 
53. ISA 570, „Principiul continuităţii activităţii” furnizează recomandări cu 

privire la modul în care auditorul analizează dacă prezumţia de continuitate 
a activităţii este folosită adecvat de conducere. Pe lângă aspectele identifi-
cate de acel ISA, evenimente şi condiţii ca cele de mai jos pot, de aseme-
nea, pune la îndoială capacitatea băncii de a-şi desfăşura activitatea pe o 
bază continuă:  

 y Creşteri rapide în nivelurile de tranzacţionare a derivatelor. Acest lucru 
poate indica faptul că banca desfăşoară activităţi de tranzacţionare fără 
a avea implementate controalele necesare.  

 y Evoluţia profitabilităţii sau prognoze care sugerează un declin serios al 
profitabilităţii, în special dacă banca se află la nivelurile minime regle-
mentate de lichiditate sau de capital, sau foarte aproape de aceste nive-
luri.

 y Rate ale dobânzilor plătite pe piaţa monetară şi datorii ale deponenţilor 
care sunt mai mari decât ratele normale ale pieţei. Acesta ar putea indica 
faptul că banca este văzută ca având un grad de risc mai ridicat. 

 y Scăderi semnificative ale depozitelor constituite de alte bănci sau ale 
altor forme de finanţare pe termen scurt pe piaţa monetară. Această si-
tuaţie poate indica faptul că alţi participanţi pe piaţă nu au încredere în 
bancă.

 y Acţiuni întreprinse sau anunţate de autorităţile de reglementare care pot 
avea un efect contrar asupra capacităţii băncii de a-şi desfăşura activită-
ţile pe baza continuităţii activităţii.

 y Sume mari datorate băncilor centrale, care pot indica faptul că banca 
nu a fost capabilă să obţină lichidităţi apelând la sursele normale de pe 
piaţă.

 y O concentrare ridicată a expunerilor pe categorii de împrumutători sau 
pe surse de finanţare.  

54. ISA 570 furnizează, de asemenea, recomandări auditorilor atunci când a 
fost identificat un eveniment sau o condiţie care poate pune la îndoială în 
mod semnificativ capacitatea băncii de a-şi desfăşura activităţile pe baza 
continuităţii activităţii. ISA indică un număr de proceduri care pot fi re-
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levante dar, pe lângă acestea, şi următoarele proceduri pot, de asemenea, 
avea relevanţă: 

 y Revizuirea corespondenţei cu autorităţile de reglementare.
 y Revizuirea rapoartelor emise de autorităţile legislative ca urmare a in-

specţiilor de reglementare.
 y Dezbaterea rezultatelor oricăror inspecţii aflate în desfăşurare.

55. Regimul de reglementare în baza căruia acţionează o bancă poate solicita 
auditorului să prezinte autorităţilor de reglementare orice intenţie de emi-
tere a unei opinii modificate sau orice îngrijorare pe care auditorul o poate 
avea cu privire la capacitatea băncii de a-şi continua activitatea. IAPS 1004 
furnizează elemente suplimentare referitoare la relaţia dintre auditor şi au-
toritatea de supraveghere bancară.

Controlul intern

Introducere  
56. Comitetul de la Basel pe probleme de Supraveghere Bancară a emis un 

document de politică, denumit „Cadru General pentru sistemele de control 
intern în organizaţiile bancare” (septembrie 1998), care pune la dispoziţia 
supraveghetorilor bancari un cadru pentru evaluarea sistemelor de control 
intern ale băncilor. Acest cadru este folosit de multe autorităţi de suprave-
ghere bancară şi poate fi utilizat pe parcursul discuţiilor pe teme de supra-
veghere purtate cu organizaţiile bancare individuale. Auditorii situaţiilor 
financiare ale băncilor pot găsi drept utilă cunoaşterea acestui cadru pen-
tru înţelegerea diverselor elemente ale sistemului de control intern al unei 
bănci.

57. Responsabilităţile conducerii includ menţinerea unor sisteme contabile şi 
de control intern adecvate, selectarea şi aplicarea politicilor contabile şi 
asigurarea siguranţei activelor entităţii respective. 
Auditorul ajunge la o înţelegere a sistemelor contabile şi de control intern 
care să fie suficientă în vederea planificării activităţii de audit şi a dezvol-
tării unei abordări de audit eficace. După ce a obținut înţelegerea necesară, 
auditorul analizează evaluarea riscurilor inerente şi de control, în vederea 
determinării riscului de nedetectare adecvat care să poată fi acceptat pentru 
afirmaţiile din situaţiile financiare şi a determinării naturii, momentului şi 
ariei de cuprindere a procedurilor de fond pentru astfel de afirmaţii.  Atunci 
când auditorul evaluează riscul de control la un nivel mai mic decât ridicat, 
procedurile de fond sunt, în general, mai puţin întinse decât ar fi necesar 
într-o altă situaţie şi pot diferi, de asemenea, prin natură şi durată. 
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Identificarea, documentarea şi testarea procedurilor de control 
58. ISA 400, „Evaluarea riscurilor şi controlul intern”3 indică următoarele 

obiective care trebuie îndeplinite de către controalele interne aferente siste-
mului de contabilitate: 

 y Tranzacţiile se execută în conformitate cu autorizarea generală sau spe-
cifică a conducerii (paragrafele 59-61). 

 y Toate tranzacţiile şi alte evenimente sunt înregistrate cu promptitudine 
la valorile corecte, în conturile corespunzătoare şi în perioada contabilă 
potrivită, astfel încât să permită întocmirea situaţiilor financiare în con-
formitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară (paragrafele 62 şi 
63). 

 y Accesul la activele băncii se face numai cu aprobarea conducerii (para-
grafele 64 şi 65). 

 y Activele înregistrate sunt comparate cu cele existente la intervale rezo-
nabile de timp, luându-se măsurile adecvate cu privire la orice diferenţe 
(paragrafele 66 şi 67).

Considerentele de audit asociate fiecăruia dintre aceste obiective sunt dis-
cutate în paragrafele următoare. 
În cazul băncilor, un obiectiv suplimentar al controalelor interne este acela 
de a se asigura că banca îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile de 
reglementare şi fiduciare ce rezultă din activitatea de administrare. Audito-
rul nu este preocupat în mod direct de aceste obiective decât în măsura în 
care orice nereuşită de respectare a unor astfel de responsabilităţi ar fi putut 
duce la denaturarea semnificativă a situaţiilor financiare.

Tranzacţiile se execută în conformitate cu autorizarea generală sau speci
fică a conducerii 
59. Responsabilitatea generală pentru sistemul de control intern într-o bancă 

revine persoanelor însărcinate cu guvernanţa, care sunt responsabile de gu-
vernarea operaţiunilor băncii. Totuşi, având în vedere că operaţiunile băn-
cilor sunt în general mari şi dispersate, funcţiile de luare a deciziilor trebuie 
descentralizate, iar autoritatea de a angaja banca în tranzacţii importante 
este practic dispersată şi delegată între diverse nivele de conducere şi în 
rândul personalului. O astfel de dispersie şi delegare se va face aproape 
întotdeauna la nivelul funcţiilor de creditare, trezorerie şi transfer de fon-
duri unde, de exemplu, instrucţiunile de plată sunt transmise prin mesaje 

3 ISA 400, „Evaluarea riscurilor şi controlul intern” a fost retras în decembrie 2004, la intrarea 
în vigoare a ISA 315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor unor denaturări 
semnificative” şi a ISA 330, „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate”.
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securizate. Această trăsătură a operaţiunilor bancare creează necesitatea 
unui sistem structurat de delegare a autorităţii, care duce la identificarea şi 
documentarea oficială a: 
(a) Acelora care pot autoriza tranzacţii specifice; 
(b) Procedurilor ce trebuie urmate pentru acordarea autorizării; şi 
(c) Limitelor de sume care pot fi autorizate de un anume angajat sau de un 

segment al personalului, precum şi a altor cerinţe ce pot exista în cazul 
suprapunerilor de autorizare.

Persoanele însărcinate cu guvernanţa trebuie să se asigure, de asemenea, 
că există proceduri potrivite pentru monitorizarea nivelului de expunere. 
Acest lucru presupune, în general, agregarea expunerilor nu numai din in-
teriorul diferitelor activităţi, departamente şi sucursale ale băncii, ci şi între 
acestea.

60. O examinare a controalelor privind autorizările este importantă pentru au-
ditor atunci când acesta analizează dacă tranzacţiile au fost încheiate în 
conformitate cu politicile băncii şi, spre exemplu în cazul funcţiei de cre-
ditare, dacă acestea au făcut obiectul unor proceduri corespunzătoare de 
evaluare a creditului, realizate înainte de acordarea fondurilor. Auditorul 
va afla, de obicei, că limitele pentru nivelele de expunere sunt particulare 
diferitelor tipuri de tranzacţii. Atunci când efectuează teste ale controalelor, 
auditorul analizează dacă aceste limite sunt respectate şi dacă poziţiile care 
depăşesc respectivele limite sunt raportate în timp util nivelului corespun-
zător de conducere. 

61. Din perspectiva unui audit, funcţionarea adecvată a controalelor autoriză-
rilor are o importanţă deosebită mai ales în cazul tranzacţiilor încheiate 
aproape de, sau la data întocmirii situaţiilor financiare. Aceasta se datorea-
ză faptului că mai sunt aspecte ale tranzacţiilor care trebuie îndeplinite, sau 
se remarcă lipsa unor înregistrări prin care să se evalueze valoarea activului 
procurat sau a obligaţiei angajate. Exemple de astfel de tranzacţii sunt an-
gajamentele de cumpărare sau vânzare a anumitor titluri după finele anului 
şi împrumuturile, unde încă mai trebuie efectuate plăţi ale componentei de 
capital şi de dobândă de către împrumutat. 

Toate tranzacţiile şi alte evenimente sunt înregistrate cu promptitudine, 
la valorile corecte, în conturile corespunzătoare şi în perioada contabilă 
potrivită, astfel încât să permită întocmirea situaţiilor financiare în confor
mitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.  
62. Atunci când se analizează controalele interne pe care conducerea le folo-

seşte pentru a se asigura că tranzacţiile şi alte evenimente sunt înregistrate 
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în mod corect, auditorul ţine cont de un număr de factori care au o impor-
tanţă specială pentru mediul bancar. Aceştia includ următoarele: 

 y Băncile desfăşoară un volum mare de tranzacţii, care pot implica, indi-
vidual sau cumulat, sume mari de bani. Prin urmare, banca are nevoie 
de proceduri de echilibrare şi reconciliere care să fie derulate într-un 
interval de timp care să permită detectarea erorilor şi a discrepanţelor, 
astfel încât acestea să fie investigate şi corectate cu o pierdere minimă 
din partea băncii. Astfel de proceduri pot fi aplicate din oră în oră, zil-
nic, săptămânal sau lunar, în funcţie de volumul şi natura tranzacţiei, de 
nivelul riscului, de intervalul de decontare a tranzacţiilor. Scopul aces-
tor reconcilieri îl constituie adesea asigurarea exhaustivităţii procesării 
tranzacţiilor în interiorul sistemelor IT integrate extrem de complexe, 
iar reconcilierile însele sunt, în mod normal, generate automat de aceste 
sisteme.  

 y Multe dintre tranzacţiile încheiate de bănci fac obiectul unor reguli con-
tabile specializate. Băncile trebuie să dispună de proceduri de control 
prin care să se asigure că aceste reguli sunt aplicate la întocmirea in-
formaţiilor financiare adecvate pentru conducere şi pentru raportările 
externe. Exemple de astfel de proceduri de control sunt acelea care au 
drept rezultat reevaluarea pe piaţă a schimburilor valutare, cumpărarea 
de titluri şi angajamentele de vânzare, astfel încât să se asigure înregis-
trarea tuturor profiturilor şi pierderilor nerealizate. 

 y O parte din tranzacţiile încheiate de bănci nu trebuie să fie prezentate în 
situaţiile financiare (de exemplu, tranzacţiile care pot fi privite ca ele-
mente extra-bilanţiere în conformitate cu cadrul general contabil). Prin 
urmare, trebuie să existe proceduri de control care să asigure că astfel 
de tranzacţii sunt înregistrate şi monitorizate în aşa fel încât să ofere 
conducerii gradul de control cerut asupra lor şi să permită determinarea 
promptă a oricărei modificări a statutului lor care conduce la înregistra-
rea unui profit sau a unei pierderi. 

 y Băncile dezvoltă permanent produse şi servicii financiare noi. Auditorul 
analizează dacă sunt efectuate revizuirile necesare la nivelul proceduri-
lor contabile şi al controalelor interne aferente.  

 y Soldurile de la sfârşitul zilei pot reflecta volumul tranzacţiilor procesate 
prin intermediul sistemelor sau expunerea maximă la pierderi din cursul 
unei zile de lucru. Această situaţie este relevantă în special în cazul exe-
cutării şi procesării tranzacţiilor de schimb valutar şi a tranzacţiilor cu 
titluri. Evaluarea controalelor în aceste domenii ţine cont de capacitatea 
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de menţinere a controlului pe o perioadă în care volumul tranzacţiilor 
sau expunerea financiară este maximă. 

 y Majoritatea tranzacţiilor bancare trebuie înregistrate în aşa fel încât să 
fie posibilă verificarea lor atât intern, cât şi de către clienţii băncii sau 
partenerii acesteia. Nivelul de detalii care trebuie înregistrate şi menţi-
nute la fiecare tranzacţie în parte trebuie să permită conducerii băncii, 
partenerilor de tranzacţii şi clienţilor să verifice corectitudinea valorilor 
şi a termenilor. Un exemplu de astfel de control îl constituie verificarea 
continuă a recipiselor tranzacţiilor de schimb valutar, printr-un angajat 
neimplicat în tranzacţia respectivă care să com-pare acele recipise cu 
confirmările primite de la parteneri.  

63. Folosirea pe scară largă a sistemelor IT şi EFT are un efect semnificativ 
asupra modului în care auditorul evaluează sistemul contabil al băncii 
şi controalele interne aferente. ISA 400, „Evaluarea riscurilor şi contro-
lul intern”, ISA 401, „Auditul într-un mediu cu sisteme informatizate” şi 
IAPS 1008, „Evaluarea riscului şi controlul intern – CIS. Caracteristici şi 
considerente”4 oferă recomandări cu privire la aspectele de IT ale unei ast-
fel de evaluări, după cum fac şi alte IAPS care tratează tehnologia informa-
ţiei. Procedurile de audit includ o evaluare a acelor controale care afectează 
dezvoltarea şi modificările sistemului, accesul în sistem şi intrările de date, 
securitatea reţelelor de comunicaţii şi planificarea în caz de situaţii nepre-
văzute. Consideraţii similare sunt aplicate şi pentru operaţiunile EFT în 
cadrul băncii. În măsura în care sistemele EFT şi alte sisteme de tranzacţii 
sunt externe băncii, auditorul trebuie să acorde o atenţie sporită evaluării 
integrităţii controalelor de supraveghere dinaintea tranzacţiei, precum şi 
a procedurilor de confirmare şi reconciliere post-tranzacţionale. Aici pot 
fi utile rapoarte ale auditorilor firmelor prestatoare de servicii şi ISA 402 
furnizează îndrumări pentru analiza unor astfel de rapoarte de către auditor. 

Accesul la activele băncii se face numai cu aprobarea conducerii 
64. Activele unei bănci sunt deseori uşor transferabile, au o mare valoare şi o 

formă care nu poate fi protejată doar prin proceduri fizice. Aşadar, pentru 
a avea certitudinea că accesul la activele băncii se face doar cu autorizarea 
conducerii, o bancă recurge de obicei la controale de genul: 

4 ISA 400, „Evaluarea riscurilor şi controlul intern”, ISA 401 „Auditul într-un mediu cu sisteme 
informatizate” şi IAPS 1008, „Evaluarea riscurilor şi controlul intern – Caracteristici şi conside-
rente CIS” au fost retrase în decembrie 2004, la intrarea în vigoare a ISA 315, „Înţelegerea entităţii 
şi a mediului său şi evaluarea riscurilor unor denaturări semnificative” şi a ISA 330, „Procedurile 
auditorului ca răspuns la riscurile evaluate”
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 y Parole şi acorduri de acces colectiv pentru a limita accesul în sistemele 
IT şi EFT doar la angajaţii autorizaţi. 

 y Separarea funcţiilor de efectuare a înregistrărilor şi de custodie (inclusiv 
utilizarea rapoartelor de confirmare a tranzacţiilor generate de calculator 
disponibile imediat şi doar angajaţilor însărcinaţi cu funcţii de efectuare 
a înregistrărilor). 

 y Confirmări frecvente cu terţii şi reconcilieri ale poziţiilor activelor de 
către un angajat independent. 

65. Auditorul analizează dacă fiecare dintre aceste controale funcţionează în 
mod eficace. Totuşi, date fiind pragul de semnificaţie şi transferabilitatea 
sumelor implicate, auditorul revizuieşte, de asemenea, procedurile de con-
firmare şi reconciliere care apar în legătură cu întocmirea situaţiilor finan-
ciare anuale şi poate derula el însuşi proceduri de confirmare. 

Activele înregistrate sunt comparate cu cele existente la intervale rezona
bile de timp, luânduse măsurile adecvate cu privire la orice diferenţe 
66. Cantităţile mari de active manevrate de bănci, volumul tranzacţiilor efec-

tuate, potenţialul de modificare a valorii acestor active datorită fluctuaţiilor 
preţurilor de piaţă şi importanţa confirmării continuităţii operaţiunilor de 
control al accesului şi autorizării vor impune derularea unor frecvente con-
troale de reconciliere. Acestea au o deosebită importanţă în ceea ce priveşte: 
(a) Activele negociabile, ca de exemplu numerarul, titlurile la purtător şi 

activele sub formă de depozite bancare, precum şi poziţiile titlurilor în 
relaţie cu alte instituţii în care incapacitatea de a detecta rapid erorile şi 
discrepanţele (rapid poate însemna şi zilnic, acolo unde sunt implicate 
tranzacţii pe piaţa monetară) ar putea conduce la pierderi irecuperabile: 
procedurile de reconciliere folosite pentru realizarea acestui obiectiv al 
controlului se bazează, în mod normal, pe numărarea fizică şi confir-
mări de la terţi;  

(b) Active a căror valoare este determinată prin referinţă la modele de eva-
luare sau preţurile pieţei externe, cum ar fi contractele de titluri de va-
loare şi contractele de schimburi valutare; şi 

(c) Activele deţinute în numele clienţilor. 
67. Pentru proiectarea unui plan de audit care să evalueze eficienţa controalelor 

de reconciliere ale unei bănci, auditorul analizează factori de genul: 
 y Datorită numărului de conturi pentru care este necesară reconcilierea şi 

datorită frecvenţei cu care aceste reconcilieri trebuie efectuate: 
 ○ O mare parte din efortul de audit trebuie direcţionat către documen-

tarea, testarea şi evaluarea controalelor de reconciliere; şi 
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 ○ Activitatea auditorului intern trebuie canalizată în aceeaşi direcţie. 
Prin urmare, auditorul poate să beneficieze de rezultatele activităţii 
auditului intern. 

 y Din moment ce efectul reconcilierilor este unul cumulat, majoritatea re-
concilierilor pot fi în mod satisfăcător auditate la finele anului, presupu-
nând că sunt pregătite pentru acea dată, acest lucru făcându-se suficient 
de rapid ca să poată fi utilizat de auditor şi că auditorul se declară mulţu-
mit de eficacitatea procedurilor de control al reconcilierii. 

 y La examinarea reconcilierii, auditorul analizează dacă elementele nu au 
fost greşit transferate în alte conturi care nu fac obiectul reconcilierii şi 
investigării în acelaşi timp. 

Exemple de controale 
68. Anexa 2 la această Declaraţie conţine exemple de controale asupra autori-

zărilor, înregistrărilor, accesului şi reconcilierii întâlnite în mod normal în 
activităţile de trezorerie, comerciale şi de creditare ale unei bănci. 

Limitările inerente ale controlului intern 
69. ISA 400 „Evaluarea riscurilor şi controlul intern”5 descrie procedurile ce 

trebuie urmate de către auditor pentru identificarea, documentarea şi testa-
rea controalelor interne. În realizarea acestui obiectiv, auditorul este con-
ştient de limitările inerente ale controlului intern. Nivelurile evaluate ale 
riscurilor inerente şi control nu pot fi suficient de scăzute pentru a elimina 
necesitatea ca auditorul să deruleze proceduri de fond. Indiferent de ni-
velurile evaluate ale riscurilor inerent şi de control, auditorul desfăşoară 
unele proceduri de fond pentru solduri ale conturilor şi clase de tranzacţii 
semnificative.  

Analizarea influenţei factorilor de mediu 
70. Pentru evaluarea eficacităţii unor proceduri de control specifice, auditorul 

ţine cont de mediul în care operează controlul intern. Câţiva din factorii 
care trebuie avuţi în vedere includ şi: 

 y Structura organizatorică a băncii şi felul în care se asigură delegarea 
responsabilităţilor şi a autorităţii. 

 y Calitatea supravegherii efectuate de conducere. 
 y Dimensiunea şi eficacitatea auditului intern. 
 y Dimensiunea şi eficacitatea sistemelor de management al riscurilor şi a 

sistemelor de conformitate. 
5 Vezi nota de subsol 4
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 y Aptitudinile, competenţa şi integritatea personalului cheie. 
 y Natura şi întinderea inspecţiei efectuate de autorităţile de supraveghere.  

Efectuarea procedurilor de fond

Introducere 
71. Ca rezultat al evaluării nivelului riscurilor inerente şi de control, auditorul 

determină natura, momentul şi aria de cuprindere a testelor de fond care 
trebuie efectuate asupra soldurilor ale conturilor individuale şi a claselor 
de tranzacţii. Atunci când proiectează aceste teste de fond, auditorul ana-
lizează riscurile şi factorii care servesc la conturarea sistemelor de control 
intern ale băncii. În plus, există un număr de considerente de audit care sunt 
importante pentru aceste domenii de risc şi către care auditorul îşi îndreaptă 
atenţia. Aceste aspecte sunt tratate în paragrafele ce urmează. 

72. ISA 500, „Probe de audit”6 enumeră afirmaţiile cuprinse în situaţiile fi-
nanciare: existenţă, drepturi şi obligaţii, apariţie, exhaustivitate, evaluare, 
măsurare şi prezentare şi publicare.
Testele afirmaţiei privind exhaustivitatea au o importanţă deosebită în audi-
tul situaţiilor financiare ale unei bănci în special în ceea ce priveştedatoriile. 
Mare parte din munca de audit dedicată datoriilor altor entităţi comerciale 
poate fi desfăşurată prin proceduri de fond aplicate unei populaţii echiva-
lente. Tranzacţiile bancare nu au acelaşi tip de ciclu comercial regulat, iar 
populaţiile echivalente nu sunt întotdeauna uşor de evidenţiat. Active şi 
datorii cu valoare mare pot fi create şi realizate foarte rapid şi, dacă nu sunt 
cuprinse de sisteme, acestea pot fi omise. Confirmările de la terţi şi credibi-
litatea controalelor devine importantă în aceste circumstanţe.

Proceduri de audit 
73. Pentru a aborda afirmaţiile discutate mai sus, auditorul poate efectua urmă-

toarele proceduri: 
(a) Inspecţie; 
(b) Observare; 
(c) Intervievare şi confirmare; 
(d) Calculare; şi  
(e) Proceduri analitice. 
În contextul auditului situaţiilor financiare ale unei bănci, inspecţia, intervi-
evarea şi confirmarea, efectuarea de calcule şi aplicarea procedurilor anali-
tice necesită o atenţie specială şi sunt discutate în paragrafele ce urmează.  

6 ISA 500, „Probe de audit” a fost retras în decembrie 2004 la intrarea în vigoare a ISA 500 revi-
zuit, „Probe de audit”.
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Inspecţia
74. Inspecţia constă în examinarea înregistrărilor, documentelor sau a imobili-

zărilor corporale. Auditorul inspectează cu scopul de:
 y A fi mulţumit în ceea ce priveşte existenţa fizică a activelor negociabile 

semnificative pe care banca le deţine; şi 
 y A obţine înţelegerea necesară a termenilor şi condiţiilor contractuale (in-

clusiv pentru contractele principale) care sunt semnificativi atât indivi-
duali, cât şi agregaţi, pentru a: 

 ○ Analiza gradul lor de aplicabilitate; şi 
 ○ Evalua oportunitatea tratamentului contabil care le-a fost atribuit.  

75. Următoarele constituie exemple de domenii în care inspecţia este utilizată 
ca şi procedură de audit: 

 y Titluri de valori; 
 y Acorduri de împrumut; 
 y Angajamentele colaterale; şi 
 y Acorduri de angajament, cum ar fi: 

 ○ Vânzări şi recumpărări de active. 
 ○ Garanţii.

76. În derularea procedurilor de inspecţie, auditorul trebui să fie vigilent la 
posibilitatea ca unele active pe care banca le deţine să fie de fapt deţinu-
te în numele unor terţi, mai degrabă decât în beneficiul propriu al băncii. 
Auditorul are în vedere dacă există controale interne adecvate pentru sepa-
rarea corectă a unor astfel de active de acelea care sunt proprietatea băncii 
şi, acolo unde asemenea active sunt deţinute, auditorul are în vedere im-
plicaţiile asupra situaţiilor financiare. Aşa cum s-a specificat în paragraful 
58, auditorul este preocupat de existenţa activelor terţilor numai în măsura 
în care eşecul băncii de a-şi respecta obligaţiile poate duce la denaturarea 
semnificativă a situaţiilor financiare.  

Intervievarea şi confirmarea 
77. Intervievarea constă în căutarea informaţiilor la persoanele care sunt în cu-

noştinţă de cauză, dinăuntrul sau din afara entităţii. Confirmarea constă în 
răspunsul la intervievare prin coroborarea informaţiilor incluse în înregis-
trările contabile. Auditorul face intervievări şi confirmări pentru: 

 y A obţine probe ale funcţionării controalelor interne; 
 y A obţine probe ale recunoaşterii de către clienţii şi partenerii băncii a 

sumelor, termenelor şi condiţiilor unei anumite tranzacţii; şi 
 y A obţine informaţii care nu sunt imediat disponibile din înregistrările 

contabile ale băncii. 
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O bancă deţine valori importante de active şi datorii monetare şi de an-
gajamente extrabilanţiere. Confirmarea externă poate constitui o metodă 
eficace de determinare a existenţei şi exhaustivităţii valorilor activelor şi 
datoriilor prezentate în situaţiile financiare. Atunci când decide natura şi 
întinderea procedurilor de confirmare externă pe care le va efectua, audi-
torul ia în considerare orice proceduri de confirmare externă întreprinse de 
auditul intern. ISA 505, „Confirmări externe” furnizează recomandări cu 
privire la procesul de confirmare externă.  

78. Exemple de domenii pentru care auditorul poate folosi confirmarea sunt: 
 y Angajamentele  colaterale. 
 y Verificarea sau obţinerea confirmării independente a valorii activelor şi 

datoriilor care nu sunt tranzacţionate sau care sunt tranzacţionate numai 
pe pieţe secundare (OTC). 

 y Active, datorii, şi poziţii de cumpărare şi vânzare forward cu clienţi şi 
parteneri, cum ar fi: 

 ○ Tranzacţii cu instrumente derivate în circulaţie; 
 ○ Conturi nostro – vostro; 
 ○ Titluri de valoare deţinute de terţi; 
 ○ Conturi de împrumut; 
 ○ Conturi de depozit; 
 ○ Garanţii; şi 
 ○ Acreditive. 

 y Opinii juridice cu privire la pretenţiile băncii 
Calcularea 
79. Calcularea constă în verificarea corectitudinii matematice a documentelor 

sursă şi a înregistrărilor contabile sau în derularea de calcule independente. 
În contextul auditului situaţiilor financiare ale unei bănci, calcularea repre-
zintă o procedură utilă pentru verificarea consecvenţei aplicării modelelor 
de evaluare.  

Proceduri analitice 
80. Procedurile analitice constau în analiza tendinţelor şi indicatorilor semni-

ficativi, incluzând investigarea fluctuaţiilor şi a relaţiilor care nu sunt con-
secvente cu alte informaţii relevante sau care se abat de la valorile previzi-
onate. ISA 520, „Proceduri analitice” furnizează recomandări cu privire la 
utilizarea de către auditor a acestei tehnici.  

81. În mod invariabil, o bancă deţine active individuale (de exemplu, împru-
muturi şi, posibil, investiţii) care au o asemenea dimensiune încât audito-
rul le analizează în mod individual. Totuşi, pentru majoritatea elementelor, 
procedurile analitice pot fi eficace din următoarele motive: 
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 y În mod normal, două dintre cele mai importante elemente pentru deter-
minarea câştigurilor unei bănci sunt veniturile din dobânzi, respectiv 
cheltuielile cu dobânzile. Acestea au o relaţie directă cu activele, respec-
tiv datoriile purtătoare de dobândă. Pentru a stabili gradul de corectitu-
dine a acestor relaţii, auditorul poate examina gradul în care veniturile şi 
cheltuielile raportate variază faţă de valorile calculate pe baza soldurilor 
medii şi pe baza ratelor declarate ale băncii pe parcursul anului. Această 
examinare este realizată, de obicei, cu privire la categoriile de active şi 
datorii utilizate de bancă pentru conducerea activităţilor sale. O astfel 
de examinare, ar putea, de exemplu, să sublinieze existenţa unor valori 
semnificative ale creditelor neperformante sau depozitelor neînregistra-
te. În plus, auditorul mai poate lua în considerare cât de rezonabile sunt 
ratele declarate ale băncii în comparaţie cu cele care au caracterizat piaţa 
pe parcursul anului pentru clase similare de credite şi depozite. În cazul 
activelor de natura creditelor, dovezi ale ratelor percepute sau permise 
la un nivel superior ratelor pieţei poate indica existenţa unui risc exce-
siv. În cazul datoriilor de natura depozitelor, astfel de probe pot indica 
dificultăţi legate de lichiditate sau de finanţare. Într-o manieră similară, 
veniturile din comisioane, care constituie, de asemenea, o componentă 
masivă a câştigurilor unei bănci, generează adesea o relaţie directă cu 
volumul obligaţiilor aferente surselor din care au fost câştigate comi-
sioanele.

 y Procesarea corectă a volumului mare de tranzacţii încheiate de o bancă 
şi evaluarea de către auditor a controalelor interne ale băncii ar putea fi 
facilitate de analiza indicatorilor şi a tendinţelor, precum şi de analiza 
măsurii în care acestea variază faţă de perioadele precedente, faţă de 
prognoze şi faţă de rezultatele altor entităţi similare.  

 y Prin utilizarea procedurilor analitice, auditorul poate detecta circumstan-
ţele care pun la îndoială adecvarea utilizării prezumţiei de continuitate a 
activităţii, cum ar fi concentrarea neoportună a riscului în anumite sec-
toare de activitate sau arii geografice şi expunerea potenţială la riscuri 
ridicate de rate ale dobânzii, valutare şi de depăşire a scadenţei.  

 y În cele mai multe ţări există o gamă largă de informaţii statistice şi finan-
ciare disponibile de la autorităţile de reglementare şi alte surse pe care 
auditorul le poate utiliza pentru derularea unei revizii analitice profunde 
a tendinţelor şi a unor analize pe grupuri etalon.  

Atunci când se au în vedere procedurile analitice adecvate, un punct de 
plecare util îl constituie analiza informaţiilor şi a indicatorilor de risc sau 
de performanţă pe care auditorul le utilizează pentru monitorizarea activi-
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tăţilor băncii. Anexa 3 a acestei Declaraţii conţine exemple ale celor mai 
frecvent utilizaţi indicatori din sectorul bancar.

Proceduri specifice cu privire la anumite elemente din situaţiile 
financiare 
82. Paragrafele 83-100 identifică afirmaţiile de o deosebită importanţă, refe-

ritoare la elementele tipice din situaţiile financiare ale unei bănci. Aceste 
paragrafe descriu, de asemenea, considerentele de audit care ajută auditorul 
să planifice procedurile de fond şi sugerează unele dintre tehnicile care 
pot fi folosite cu privire la elementele selectate de către auditor în vederea 
testării. Procedurile nu constituie o listă exhaustivă a procedurilor care se 
pot efectua, şi nici nu reprezintă o cerinţă minimă conform căreia acestea 
trebuie întotdeauna efectuate.

Element al 
situaţiilor 
financiare

Afirmaţie de o deosebită importanţă 
din situaţiile financiare

83. SOLDURI CU ALTE BĂNCI 
Existenţă
Auditorul analizează confirmările soldului venite de la terţi. 
Acolo unde soldurile corespondente cu alte bănci sunt rezul-
tatul unui volum mare de tranzacţii, primirea confirmărilor de 
la acele alte bănci este probabil să furnizeze o dovadă mai 
convingătoare cu privire la existenţa tranzacţiilor şi a soldu-
rilor interbancare rezultante, decât în cazul testării controale-
lor interne aferente. Recomandări cu privire la procedurile de 
confirmare interbancară incluzând terminologia şi conţinutul 
cererilor de confirmare pot fi găsite în 1APS 1000, „Proceduri 
de confirmare interbancară”.
Evaluare
Auditorul analizează dacă este necesar să evalueze gradul de 
colectare a depozitelor prin prisma bonităţii băncii la care sa 
depus. Procedurile necesare într-o asemenea evaluare sunt si-
milare cu cele utilizate la auditul evaluării creditelor, şi care 
vor fi prezentate ulterior.
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Prezentare şi descriere
Auditorul analizează dacă soldurile cu alte bănci, existente 
la data situaţiilor financiare, sunt expresia unor tranzacţii co-
merciale bona fide (de bună credinţă n.t.) sau dacă orice variaţie 
semnificativă faţă de nivelele normale sau preconizate reflectă 
tranzacţiile înregistrate în principal pentru a forma o impresie 
denaturată asupra poziţiei financiare a băncii sau pentru a îm-
bunătăţi indicatorii de lichiditate şi ratele activelor (procedeu 
cunoscut sub denumirea de „cosmetizare”).

Acolo unde fenomenul de cosmetizare apare într-o manieră 
care denaturează imaginea fidelă a situaţiilor financiare, audi-
torul cere conducerii să ajusteze soldurile prezentate în situ-
aţiile financiare, sau să efectueze prezentări de informaţii su-
plimentare în note. În cazul în care conducerea nu poate face 
acest lucru, auditorul are în vedere posibilitatea modificării 
raportului de audit. 

84. INSTRUMENTE PE PIAŢA MONETARĂ
Existenţă
Auditorul ţine cont de necesitatea efectuării unei inspecţii 
fizice sau a confirmării sumelor cu băncile custode externe, 
precum şi de reconcilierea acestor sume cu înregistrările con-
tabile.
Drepturi şi obligaţii
Auditorul analizează fezabilitatea verificării primirii venitu-
rilor aferente, ca mijloc de stabilire a proprietăţii. Auditorul 
acordă o atenţie specială stabilirii proprietăţii asupra instru-
mentelor deţinute ca instrumente la purtător. Auditorul anali-
zează, de asemenea, dacă există sarcini care grevează dreptu-
rile asupra titlului instrumentelor.
Auditorul testează existenţa acordurilor de vânzare şi de răs-
cumpărare la termen în vederea depistării unor datorii şi pier-
deri neînregistrate.
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Evaluare
Auditorul ţine cont de gradul de adecvare a tehnicilor de eva-
luare utilizate, în lumina bonităţii emitentului. 
Măsurare
Auditorul analizează necesitatea de a testa dacă înregistrarea 
pe bază de angajamente a venitului obţinut din instrumentele 
pieţei monetare este adecvată, şi care în unele cazuri se face 
prin amortizarea unui discount la achiziţie.
Auditorul trebuie să analizeze, de asemenea, dacă:

 y Relaţia dintre tipurile de titluri deţinute şi venitul aferent 
este una rezonabilă; şi

 y Toate câştigurile şi pierderile semnificative din vânzări 
şi reevaluări au fost raportate în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară (de exemplu, acolo unde câştigu-
rile şi pierderile din titluri tranzacţionabile sunt tratate 
diferit faţă de acelea rezultate din titlurile de investiţii)

85. TITLURI DEŢINUTE ÎN SCOPUL TRANZACŢIONĂRII
Anexa 2 furnizează exemple suplimentare de considerente le-
gate de controlul intern şi de proceduri de audit cu privire la 
operaţiunile comerciale.
Existenţă
Auditorul are în vedere efectuarea unei inspecţii fizice a titlurilor 
sau confirmarea cu băncile custode externe, precum şi reconcili-
erea acestor sume cu înregistrările contabile.
Drepturi şi obligaţii
Auditorul analizează fezabilitatea verificării primirii veniturilor 
aferente, ca mijloc de stabilire a proprietăţii. Auditorul acordă o 
atenţie specială stabilirii proprietăţii asupra instrumentelor deţi-
nute ca instrumente la purtător. Auditorul analizează, de aseme-
nea, dacă există sarcini care grevează drepturile asupra titlului 
instrumentelor. Auditorul testează existenţa acordurilor de vân-
zare şi de recumpărare la termen în vederea depistării unor dato-
rii şi pierderi neînregistrate.
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Evaluare
Cadrele de raportare financiară prescriu adesea diferite baze de 
evaluare pentru titlurile de valoare, în funcţie de scopul pentru 
care sunt deţinute acestea: pentru tranzacţionare, ca investiţii de 
portofoliu sau în scopuri de acoperire împotriva riscurilor. De 
exemplu, un cadru de raportare financiară ar putea solicita ca 
titlurile tranzactionabile să fie înregistrate la valoarea de piaţă, 
investiţiile de portofoliu la cost istoric, dar supuse revizuirilor 
pentru depreciere, iar titlurile pentru acoperirea riscurilor să fie 
înregistrate pe acelaşi principiu ca şi activele de bază pe care le 
acoperă. Intenţiile conducerii determină dacă un anumit titlu este 
deţinut pentru un scop dat şi, astfel, determină baza de evaluare 
ce va fi folosită. Dacă intenţiile conducerii se schimbă, se mo-
difică şi baza de evaluare. În consecinţă, atunci când titlurile de 
valori au fost transferate de la o categorie la alta, auditorul obţine 
probe de audit suficiente şi adecvate care să susţină afirmaţiile 
din situaţiile financiare conform intenţiilor revizuite. Posibilita-
tea de modificare a clasificării unui activ deschide conducerii o 
oportunitate către raportarea financiară frauduloasă, fiind posibilă 
recunoaşterea unui profit sau evitarea recunoaşterii unei pierderi 
prin modificarea clasificării anumitor titluri de valori.
Atunci când titlurile de valoare sunt înregistrate la valoarea 
de piaţă, auditorul analizează dacă titlurile a căror valoare de 
piaţă a crescut au fost transferate în mod arbitrar din contul 
de investiţii de portofoliu (vezi paragraful 87) în special pen-
tru ca un profit nerealizat să fie înregistrat drept venit.
Auditorul analizează, de asemenea, dacă trebuie să reefectu-
eze calculele de evaluare şi dimensiunea testelor controalelor 
desfăşurate asupra procedurilor de evaluare ale băncii.
Măsurare
Auditorul trebuie să analizeze, de asemenea, dacă:

 y Relaţia dintre tipurile de titluri deţinute şi venitul aferent 
este una rezonabilă; şi

 y Toate câştigurile şi pierderile semnificative din vânzări 
şi reevaluări au fost raportate în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară (de exemplu, acolo unde câştigu-
rile şi pierderile din titluri tranzacţionabile sunt tratate 
diferit faţă de acelea rezultate din titlurile de investiţii).
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86. (Acele el-
emente care pre-
supun investiţii 
curente de 
fonduri, de 
exemplu, pa-
chete de cred-
ite cumpărate 
în vederea 
revînzării, 
achiziţii de ac-
tive titlurizate)

Evaluar
ALTE ACTIVE FINANCIARE
Drepturi şi obligaţii
 Auditorul trebuie să examineze documentaţia de bază exem-
plu, pachete de care susţine cumpărarea acestor active pentru 
a determina dacă toate drepturile şi obligaţiile, cum ar fi ga-
ranţiile şi opţiunile, au fost corect contabilizate.
Evaluarea
Auditorul analizează gradul de adecvare a tehnicilor de eva-
luare folosite. Datorită faptului că s-ar putea să nu existe pieţe 
pentru astfel de active, este dificil de obţinut o dovadă inde-
pendentă a valorii acestora. în plus, chiar dacă aceste dovezi 
există, se pune întrebarea dacă există o stabilitate suficientă 
pe aceste pieţe pentru a se putea baza pe valorile cotate pentru 
activele în cauză şi pentru orice tranzacţie compensatoare de 
acoperire a riscurilor pe care banca o încheie pe aceste pieţe. 
Auditorul analizează, de asemenea, natura şi întinderea orică-
ror revizuiri pentru depreciere pe care conducerea le-a efec-
tuat şi dacă rezultatele acestora sunt reflectate în evaluările 
activelor.

87. INVESTIŢII DE PORTOFOLIU
În multe situaţii, auditul investiţiilor de portofoliu ale unei 
bănci nu diferă de auditul investiţiilor de portofoliu deţinute 
de oricare altă entitate. Totuşi, există unele aspecte speciale 
care pun anumite probleme în ceea ce priveşte operaţiunile 
bancare.
Evaluare
Auditorul analizează valoarea activelor care susţin valoarea 
titlului, în special pentru acele titluri care nu sunt uşor tran-
zacţionabile. De asemenea, auditorul analizează natura şi în-
tinderea oricăror revizuiri pentru depreciere pe care le-a efec-
tuat conducerea şi dacă rezultatele acestora sunt reflectate în 
evaluările activelor.
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Măsurare
După cum s-a discutat în paragraful 85, cadrele de raportare 
financiară permit în mod frecvent baze de evaluare diferite 
pentru titlurile de valori deţinute în diverse scopuri. Acolo 
unde titlurile de valori au fost transferate din Contul Comer-
cial, auditorul determină dacă orice pierderi nerealizate în va-
loarea de piaţă sunt înregistrate În conformitate cu cerinţele 
cadrului relevant de raportare financiară. Atunci când cadrul 
de raportare financiară nu solicită înregistrarea pierderilor ne-
realizate, auditorul analizează dacă transferul nu a fost făcut 
pentru a evita necesitatea de recunoaştere a reducerilor surve-
nite în valoarea de piaţă a titlurilor.
De asemenea, auditorul analizează dacă:
Relaţia dintre tipurile de titluri deţinute şi venitul aferent este 
una rezonabilă; şi
Toate câştigurile şi pierderile semnificative din vânzări şi ree-
valuări au fost raportate în confor mitate cu cadrul de  raportare 
financiară (de exemplu, acolo unde câştigurile şi pierderile din  
titluri tranzacţionabile sunt tratate diferit faţă de acelea rezul-
tate din titlurile de investiţii).

88. INVESTIŢII ÎN FILIALE ŞI ENTITĂŢI ASOCIATE
În multe cazuri, auditul investiţiilor unei bănci în filiale şi 
entităţi asociate nu diferă de auditul unor astfel de investiţii 
deţinute de oricare altă entitate. Totuşi, există unele aspecte 
speciale care pun anumite probleme în ceea ce priveşte ope-
raţiunile bancare.
Evaluare
Auditorul analizează implicaţiile oricărei cerinţe legale sau 
practice ca banca să furnizeze suport financiar viitor pentru 
asigurarea menţinerii operaţiunilor filialelor şi companiilor 
asociate (şi astfel să evalueze investiţia). Auditorul are în 
vedere dacă obligaţiile financiare aferente sunt înregistrate ca 
datorii ale băncii.
Auditorul determină dacă sunt efectuate ajustări corespunză-
toare atunci când politicile contabile ale companiilor contabi-
lizate pe baza punerii în echivalenţă sau consolidate nu sunt 
conforme cu politicile contabile ale băncii.
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89. Incluzând 
avansuri, cam-
bii, acredi-
tive, acceptări, 
garanţii, şi toate 
celelalte linii 
de credit ofer-
ite clienţilor, 
inclusiv acelea 
care au legătură 
cu activităţile de 
schimb valutar 
şi cele de pe 
piaţa monetară).

 y Personale
 y Comerciale
 y Guvernamen-

tale
 y Interne
 y Externe

CREDITE
Existenţă
Auditorul analizează necesitatea confirmărilor externe cu pri-
vire la existenţa creditelor.
Evaluare
Auditorul analizează gradul de adecvare a provizioanelor 
pentru pierderi aferente creditelor. Auditorul înţelege legile şi 
normele de reglementare care pot influenţa valorile determi-
nate de conducere. Comitetul de la Basel a publicat un set de 
Practici Solide pentru Contabilizarea şi Prezentarea Credite-
lor, care furnizează băncilor şi autorităţilor de supraveghere 
recomandări cu privire la recunoaşterea şi evaluarea credite-
lor, constituirea provizioanelor pentru pierderi aferente cred-
itelor, prezentarea riscului de credit şi alte aspecte conexe. 
Acest document prezintă punctul de vedere al organelor de su-
praveghere bancară cu privire la practicile solide ale băncilor 
de contabilizare şi prezentare a creditelor şi, astfel, poate 
influenţa cadrul de raportare financiară în conformitate cu care 
o bancă îşi întocmeşte situaţiile financiare. Totuşi, situaţiile 
financiare ale băncii sunt întocmite în conformitate cu un 
cadru specificat de raportare financiară, iar provizionul pentru 
pierderi aferente creditelor trebuie constituit în concordanţă 
cu acel cadru.
Anexa 2 furnizează recomandări suplimentare în ceea ce 
priveşte analiza de către auditor a creditelor. Principala preo-
cupare de audit o constituie adecvarea provizioanelor înregis-
trate pentru pierderi aferente creditelor.
Pentru stabilirea naturii, întinderii şi momentului activităţii ce 
va fi efectuată, auditorul analizează următorii factori:

 y Gradul de încredere care este rezonabil de a fi utilizat 
faţă de sistemul propriu al băncii de clasificare a cali-
tăţii creditelor, faţă de procedurile de asigurare că toată 
documentaţia este corect întocmită, faţă de procedurile 
interne de revizuire a creditelor şi de activitatea audito-
rului intem.

 y Dată fiind.importanţa relativă a creditării externe, audi-
torul examinează, de asemenea:
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 ○ Informaţiile pe baza cărora banca evaluează şi mo-
nitorizează riscul de ţară şi criteriile folosite în acest 
scop (de exemplu, clasificările specifice şi indicii de 
evaluare); şi 

 ○ Dacă şi de cine sunt stabilite limitele de credit pentru 
fiecare ţară, care sunt acestea şi măsura în care au 
fost atinse.

 y Componenţa portofoliului de împrumuturi, cu o atenţie 
particulară pentru:

Concentrarea creditelor către: 
 ○ Debitori şi alte părţi legate de aceştia (inclusiv pro-

cedurile în vigoare necesare identificării acestor le-
gături);

 ○ Sectoare comerciale şi industriale; 
 ○ Regiuni geografice; şi 
 ○ Ţări;
 ○ Mărimea expunerilor pe creditele individuale(câteva 

credite de valoare mare faţă de multe credite de va-
loare mică); 

 ○ Tendinţele evoluţiei volumului creditelor pe catego-
rii importante, mai ales pe categoriile care prezintă o 
creştere rapidă sau sunt necorespunzătoare, neanga-
jate şi restructurate; 

 ○ Creditele acordate părţilor afiliate.
Credite identificate ca fiind potenţial neperformante, 
acordănduse o atenţie deosebită: 

 ○ Experienţelor anterioare privind pierderea şi recupe-
rarea, incluzând suficienţa şi durata provizioanelor şi 
a sumelor trecute pe cheltuieli; şi

 ○ Rezultatelor examinărilor reglementărilor.
Condiţii economice şi de mediu locale, naţionale şi internaţi-
onale, incluzând aici restricţiile privind transferurile de valută 
care pot afecta rambursarea creditelor de către debitori.
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Pe lângă acele împrumuturi neperformante identificate de 
conducere şi, acolo unde este cazul, de organele de reglemen-
tare bancară, auditorul analizează sursele suplimentare de in-
formaţii pentru a descoperi acele credite care nu au putut fi 
astfel identificate. Acestea includ:

 y Diverse liste generate intern, cum ar fi împrumuturi tre-
cute pe liste de „urmărire”, împrumuturi nerambursate 
la timp, împrumuturi neangajate, împrumuturi pe clasi-
ficări de risc, împrumuturi acordate personalului (inclu-
siv directorilor şi funcţionarilor) şi împrumuturi care au 
depăşit limitele aprobate;

 y Experienţele istorice ale pierderii pe tipuri de împrumut; 
şi

 y Acele fişiere ale creditelor cărora le lipsesc informaţii 
curente cu privire la debitor, girant sau garanţii.

Prezentare şi descriere
Băncile fac adesea obiectul unor cerinţe de prezentare în ceea 
ce priveşte creditele şi provizioanele pentru pierderi aferente 
creditelor. Auditorul analizează dacă informaţiile prezentate 
sunt în conformitate cu cadrul general de raportare financiară 
sau de reglementare aplicabil.

90.  
(a) Depozite 
generale

CONTURI ALE DEPONENŢILOR
Exhaustivitate
Auditorul evaluează sistemul de control intern asupra conturi-
lor deponenţilor. Auditorul analizează, de asemenea, efectua-
rea procedurilor analitice şi de confirmare la soldurile medii şi 
la cheltuielile cu dobânzile pentru a evalua gradul de accepta-
bilitate al soldurilor depozitelor înregistrate.
Prezentare şi descriere
Auditorul determină dacă obligaţiile aferente depozitelor sunt 
clasificate în conformitate cu normele de reglementare şi cu 
principiile contabile relevante.
Atunci când obligaţiile aferente depozitelor sunt asigurate cu 
active specifice, auditorul are în vedere necesitatea unei pre-
zentări corespunzătoare de informaţii. Auditorul analizează, 
de asemenea, necesitatea unei prezentări de informaţii atunci 
când banca prezintă un risc datorat dependenţei economice 
de câţiva deponenţi importanţi sau când există o concentrare 
excesivă a depozitelor scadente la un anumit moment.
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(b) Elemente 
aflate în tranzit

Existenţă
Auditorul determină dacă elementele aflate în tranzit între su-
cursale, între bancă şi filialele sale din perimetrul de consoli-
dare şi între bancă şi partenerii acesteia sunt eliminate şi că 
elementele de reconciliere au fost avute în vedere şi contabi-
lizate corespunzător în plus, auditorul examinează elemente-
le individuale ce includ soldurile care nu au fost reconciliate 
într-un interval de timp rezonabil şi analizează, de asemenea, 
dacă procedurile aferente de control intern sunt adecvate pen-
tru a se asigura că astfel de elemente nu au fost transferate 
temporar în alte conturi pentru a se evita detectarea lor.

91. CAPITAL ŞI REZERVE
Autorităţile de reglementare bancară acordă o atenţie specia-
lă capitalului şi rezervelor băncii în procesul de monitorizare 
a nivelului activităţilor băncii şi de determinare a amploarei 
operaţiunilor băncii. Schimbări minore în ce priveşte capita-
lul sau rezervele pot avea un impact mare asupra capacităţii 
băncii de a funcţiona în continuare, în special dacă se află în 
apropierea nivelului minim permis al indicatorilor de capital. 
În astfel de circumstanţe există presiuni mai mari asupra con-
ducerii de a se angaja în raportări financiare frauduloase prin 
clasificarea greşită a activelor şi datoriilor sau prin descrierea 
acestora ca fiind mai puţin riscante decât sunt în realitate. 
Prezentare şi descriere
Auditorii iau în considerare dacă capitalul şi rezervele sunt 
adecvate din punctul de vedere al scopurilor de reglementare 
(de exemplu, în vederea satisfacerii cerinţelor de adecvare a 
capitalului), dacă informaţiile prezentate au fost corespunză-
tor calculate şi dacă acestea sunt corespunzătoare şi confor-
me cu cadrul aplicabil de raportare financiară. În cadrul mul-
tor jurisdicţii auditorii sunt obligaţi să raporteze asupra unei 
game largi de prezentări de informaţii privind capitalul băncii 
şi indicatorii săi de capital, fie pentru că acele informaţii sunt 
cuprinse în situaţiile financiare, fie pentru că există obligaţia 
de a întocmi un raport separat către organele de supraveghere 
bancară.
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În plus, dacă reglementările aplicabile prevăd restricţii asupra 
repartizării profiturilor reportate, auditorul are în vedere pre-
zentarea adecvată a restricţiilor respective.
De asemenea, auditorul stabileşte dacă cerinţele cadrului apli-
cabil de raportare financiară cu privire la prezentarea rezerve-
lor ascunse au fost respectate (vezi şi paragraful 103).

92. (De exemp-
lu, angajamente 
de creditare 
de fonduri şi 
garantare a 
rambursării fon-
durilor de către 
clienţi pentru 
terţi)

PROVIZIOANE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE 
(ÎN AFARA INSTRUMENTELOR DERIVATE ŞI INSTRU-
MENTELOR FINANCIARE EXTRABILANŢIERE)
Exhaustivitate
Multe active şi datorii contingente sunt înregistrate fără a 
exista o datorie sau activ corespondent (elemente de tip me-
morandum). De aceea auditorul:

 y Identifică acele activităţi care au potenţialul de a genera 
active sau datorii contingente (de exemplu, titlurizări-
le); Analizează dacă sistemul de control intern al băncii 
este adecvat pentru a asigura că activele sau datoriile 
contingente decurgând din astfel de activităţi sunt iden-
tificate şi înregistrate corespunzător şi că sunt păstrate 
probe legate de acordul clientului cu privire la termenii 
şi condiţiile aferente;

 y Aplică proceduri de fond în vederea testării exhaustivi-
tăţii activelor şi datoriilor înregistrate. Astfel de proce-
duri pot include procedurile de confirmare, precum şi 
examinarea veniturilor aferente din onorarii cu privire 
la astfel de activităţi şi sunt determinate ţinându-se cont 
de gradul de risc ataşat tipului particular de contingenţă 
vizată;

 y Analizează dacă cifrele privind activele şi datoriile con-
tingente de la finele perioadei sunt rezonabile în lumina 
experienţei şi cunoştinţelor auditorului despre activităţi-
le din anul curent; şi

 y Obţine declaraţii din partea conducerii că toate activele 
şi datoriile contingente au fost înregistrate şi prezentate 
în conformitate cu cadrul de raportare financiară.
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Evaluare
Multe dintre aceste tranzacţii sunt fie substituenţi ai creditului 
fie depind din punct de vedere al finalizării lor de bonitatea ce-
leilalte părţi. în principiu, riscurile asociate acestor tranzacţii, 
nu sunt diferite de cele asociate “Creditelor”. Obiectivele şi 
considerentele de audit de importanţă specifică discutate la pa-
ragraful 89 sunt la fel de relevante cu privire la aceste tranzacţii.
Prezentare şi descriere
Dacă activele sau datoriile au fost titlurizate ori se încadrează 
de o altă manieră pentru un tratament contabil care le elimi-
nă din bilanţul băncii, auditorul analizează dacă tratamentul 
contabil este adecvat şi dacă au fost constituite provizioane 
corespunzătoare. în mod similar, dacă banca este parte într-o 
tranzacţie care permite unei entităţi-client să elimine un activ 
sau o datorie din bilanţul clientului, auditorul are în vedere 
dacă există vreun activ sau vreo datorie pe care cadrul de ra-
portare financiară să le solicite a fi prezentate în bilanţ sau în 
notele la situaţiile financiare.
Deşi cadrul relevant de raportare financiară, de regulă, cere 
prezentarea unor astfel de obligaţii mai degrabă în
notele la situaţiile financiare decât în bilanţ, auditorul anali-
zează în continuare impactul financiar potenţial asupra capi-
talului băncii, a finanţării şi profitabilităţii cerinţei de a onora 
astfel de obligaţii şi dacă este necesar ca acestea să fie prezen-
tate expres în situaţiile financiare.

93. (De exem-
plu, contracte de 
schimb valutar, 
operaţiuni swap 
pe rata dobînzii 
şi swap valutar, 
futures, opţiuni 
contracte cu rata 
la termen)

INSTRUMENTE DERIVATE ŞI INSTRUMENTE FINAN-
CIARE EXTRABILANŢIERE
Multe dintre aceste instrumente sunt tratate ca o componentă 
a activităţilor de trezorerie şi tranzacţionare şi atenţiei acor-
date de auditor activităţilor de trezorerie şi ale băncii. Anexa 2 
oferă mai multe informaţii asupra atenției acordate de auditor 
activităţilor de trezorerie şi tranzacţionare. Pentru tranzacţiile 
care implică instrumente derivate pe care banca le încheie în 
calitate de utilizator final, IAPS 1012 oferă alte recomandări.
Drepturi şi obligaţii
Auditorul examinează documentaţia care stă la baza acestor 
tranzacţii pentru a stabili dacă au fost contabilizate corespunză-
tor toate drepturile şi obligaţiile, cum ar fi garanţiile şi opţiunile.
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Existenţa
Auditorul analizează nevoia confirmărilor din partea terţilor 
asupra soldurilor existente, care sunt selectate din evidenţele 
backoffice-ului privind tranzacţiile deschise şi din listele de 
parteneri, brokeri şi burse agreate. Poate fi necesară efectua-
rea testelor de confirmare separat asupra diverselor produse, 
întrucât sistemele s-ar putea să nu faciliteze o selecţie combi-
nată a tuturor tranzacţiilor cu un partener dat.
Exhaustivitate
Datorită dezvoltării continue a noilor instrumente financiare, 
s-ar putea să existe o lipsă de proceduri stabilite între partici-
panţi şi în cadrul băncii. De aceea auditorul evaluează adecva-
rea sistemului de control intern, în special cu privire la:

 y Adecvarea procedurilor şi segregarea sarcinilor privind 
punctarea documentelor primite de la parteneri şi recon-
cilierea conturilor cu partenerii;

 y Adecvarea revizuirilor auditului intern.
Auditorul are în vedere evaluarea sistemului aferent de control 
intern, inclusiv reconcilieri regulate ale contului de profit şi 
pierdere la intervale corespunzătoare şi proceduri de reconci-
liere la finele perioadei, în special cu privire la exhaustivitatea 
şi exactitatea înregistrării poziţiilor deschise la finele perioa-
dei. (Aceasta cere ca auditorul să fie familiarizat cu proceduri-
le standard de confirmare a tranzacţiilor între bănci);
Auditorului îi poate fi util, de asemenea, să examineze tran-
zacţiile ce au loc după încheierea perioadei pentru a afla do-
vezi despre elementele care ar fi trebuit să fie înregistrate în si-
tuaţiile financiare de la sfârşitul anului. ISA 560 “Evenimente 
ulterioare” oferă şi alte îndrumări cu privire la analiza făcută 
de auditor evenimentelor care au loc după finele perioadei.
Evaluare
Considerente similare apar aici ca şi în cazul altor active finan-
ciare tratate mai sus. Totuşi, apar şi următoarele considerente.
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Instrumentele derivate şi financiare extra-bilanţiere sunt de 
regulă evaluate la valoarea de piaţă sau la valoarea justă, cu 
excepţia faptului că, în cazul anumitor cadre de raportare fi-
nanciară, instrumentele de acoperire a riscului sunt evaluate 
pe aceeaşi bază ca şi elementul de bază al cărui risc este aco-
perit. Cadrul aplicabil de raportare financiară s-ar putea să nu 
ceară ca instrumentele financiare să fie prezentate în bilanţ sau 
sar putea să solicite evaluarea lor la cost. în astfel de cazuri, 
s-ar putea să existe obligaţia de a prezenta valoarea de piaţă 
sau justă a instrumentelor derivate sau a celor extrabilanţiere 
în notele la situaţiile financiare. Dacă instrumentul este tran-
zacţionat la o bursă de investiţii, valoarea ar putea fi deter-
minată prin surse independente. Dacă instrumentul nu este 
tranzacţionat, pot fi solicitaţi experţi independenţi care să facă 
evaluarea, în plus, auditorul analizează nevoia şi adecvarea 
ajustărilor de valoare justă la instrumentele financiare, cum 
ar fi provizionul pentru riscul de lichiditate, provizionul pen-
tru riscul de modelare şi provizionul pentru riscul operaţional. 
Auditorul analizează aspecte precum:

 y Adecvarea cursurilor de schimb, a ratelor de dobândă 
sau a altor rate de piaţă de bază utilizate la data situaţii-
lor financiare în vederea calculării câştigurilor şi pierde-
rilor nerealizate;

 y Adecvarea modelelor de evaluare şi a ipotezelor utili-
zate pentru a determina valoarea justă a instrumentelor 
financiare existente la data întocmirii situaţiilor finan-
ciare. în plus, auditorul analizează dacă datele despre 
contractele individuale, ratele de evaluare şi ipotezele 
utilizate sunt corespunzător introduse în modele; şi

 y Adecvarea politicilor contabile utilizate având în vede-
re principiile contabile relevante în special cu privire la 
distincţia dintre profiturile şi pierderile realizate şi cele 
nerealizate.

Dacă trebuie analizate valorile de piaţă dar acestea nu sunt 
disponibile, auditorul analizează dacă au fost utilizate tehnici 
alternative de evaluare adecvate, având la bază, acolo unde 
este cazul, rata dobânzii sau cursul de schimb curent.
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întrucât unele dintre aceste instrumente au fost dezvoltate 
recent, auditorul examinează evaluarea lor cu un grad special 
de precauţie şi, în acest scop, are în vedere următorii factori:

 y S-ar putea să nu existe precedente juridice cu privire la 
termenii contractelor de bază. Aceasta face dificilă eva-
luarea aplicabilităţii acelor termeni.

 y S-ar putea să existe un număr relativ mic de personal 
de conducere care să fie familiarizat cu riscurile ineren-
te ale acestor instrumente. Aceasta poate conduce ia un 
risc mai mare de apariţie a erorilor şi la o dificultate mai 
mare în stabilirea controalelor care ar preveni erorile 
sau le-ar detecta şi corecta în timp util.

 y Unele dintre aceste instrumente nu au existat de-a lun-
gul unui ciclu economic complet (pe pieţe în urcare 
şi în coborâre, cu rate de dobândă ridicate şi scăzute, 
tranzacţionare cu volum mare şi mic sau în condiţii de 
volatilitate a preţurilor) şi de aceea poate fi dificilă de-
terminarea valorii lor cu acelaşi grad de certitudine ca 
şi pentru instrumentele cu o existenţă mai îndelungată. 
În mod similar, poate fi dificilă estimarea cu un grad 
suficient de certitudine a corelaţiei de preţ faţă de alte 
instrumente compensatorii utilizate de bancă pentru a-şi 
acoperi poziţiile.

Modelele utilizate pentru evaluarea unor astfel de instrumente 
s-ar putea să nu funcţioneze corespunzător în condiţii anorma-
le de piaţă.
Măsurare
Auditorul are în vedere scopul pentru care a fost încheiată 
tranzacţia ce a dat naştere instrumentului, în special dacă tran-
zacţia a fost comercială sau de acoperire a riscului. Banca s-ar 
putea să fi acţionat în nume propriu pentru a crea o poziţie de 
tranzacţionare sau de acoperire a unui alt activ sau să fi acţi-
onat ca intermediar sau broker. Scopul poate determina trata-
mentul contabil corespunzător, întrucât decontarea unor astfel 
de tranzacţii are loc la o dată viitoare, auditorul are în vedere 
dacă până la finele perioadei a apărut un profit sau o pierdere 
care să trebuiască a fi înregistrate în situaţiile financiare. Au-
ditorul are în vedere dacă a avut loc o reclasificare a tranzacţi-
ilor/poziţiilor de acoperire a riscului şi de tranzacţionare care 
să fi fost făcută cu predilecţie pentru a profita de diferenţele 
temporale privind recunoaşterea profitului sau pierderii.
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Prezentare şi descriere
În baza anumitor cadre de raportare financiară, principiile 
contabile relevante cer înregistrarea câştigurilor şi pierderilor 
acumulate din poziţiile deschise, indiferent dacă aceste poziţii 
sunt sau prezentate în bilanţ. în alte cadre de raportare financi-
ară există doar obligaţia de a prezenta angajamentul. în cel din 
urmă caz, auditorul are în vedere dacă sumele neînregistrate 
sunt de o asemenea semnificaţie încât să solicite o prezentare 
în situaţiile financiare sau o rezervă în raportul de audit.
De asemenea, pot apărea următoarele considerente:

 y Auditorul analizează tratamentul contabil corespunzător 
şi prezentarea unor astfel de tranzacţii în conformita-
te cu cerinţele relevante de raportare financiară. Dacă 
cerinţele respective prevăd tratamente diferite pentru 
tranzacţiile încheiate în vederea acoperirii riscului, au-
ditorul verifică dacă tranzacţiile au fost corespunzător 
identificate şi tratate.

 y Anumite cadre de raportare financiară cer prezentarea 
riscului potenţial care apare din poziţiile deschise, ca de 
exemplu, echivalentul riscului de credit şi valoarea de în-
locuire a instrumentelor extra-bilanţiere aflate în circulaţie.

94. VENITURI DIN DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI CU DOBÂN-
ZILE
Evaluare
De regulă, veniturile şi cheltuielile din dobânzi alcătuiesc 
două din principalele elemente ale contului de profit şi pierde-
re al unei bănci. Auditorul analizează:

 y Dacă există proceduri satisfăcătoare pentru contabilita-
tea corespunzătoare a veniturilor şi cheltuielilor angaja-
te la finele anului;

 y Evaluarea adecvării sistemului aferent de control intern; 
şi

 y Utilizarea procedurilor analitice pentru a stabili dacă su-
mele raportate sunt rezonabile. Astfel de tehnici includ 
compararea randamentelor dobânzii raportate în termeni 
procentuali faţă de:
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 ○ Ratele de piaţă;
 ○ Ratele băncii centrale;
 ○ Ratele date publicităţii (pe tip de credit sau depozit); 

şi 
 ○ Diverse portofolii.

Pentru efectuarea unor astfel de comparaţii, ratele medii în 
vigoare (de exemplu, pe lună) sunt utilizate pentru a evita dis-
torsiunile cauzate de modificările ratelor de dobândă.
Auditorul analizează dacă politica aplicată recunoaşterii ve-
niturilor din credite neperformante este rezonabilă, în special 
când astfel de venituri nu sunt încasate regulat. Totodată au-
ditorul analizează dacă recunoaşterea veniturilor din creditele 
neperformante este conformă cu politica băncii precum şi cu 
cerinţele cadrului aplicabil de raportare financiară.

95. PROVIZIOANE PENTRU PIERDERI DIN CREDITE 
Evaluare
Principalele preocupări de audit în acest domeniu sunt discu-
tate mai sus la secţiunea „Credite”. De regulă, provizioanele 
îmbracă două forme, adică provizioane specifice cu privire 
la pierderile identificate la creditele individuale şi provizi-
oane generale care acoperă pierderi care sunt considerate că 
există dar nu au fost identificate în mod specific. Auditorul 
evaluează adecvarea acestor provizioane pe baza unor factori 
precum experienţa acumulată din perioadele anterioare şi alte 
informaţii relevante şi analizează dacă provizioanele specifi-
ce şi cele generale sunt adecvate pentru a absorbi pierderile 
estimate din credite asociate portofoliului de credite. Anexa 
2 la această declaraţie conţine exemple de proceduri de fond 
pentru evaluarea provizioanelor pentru pierderi din credite, 
în anumite ţări, nivelul provizioanelor generale este prescris 
prin reglementări naţionale. în ţările respective auditorul de-
termină dacă cheltuiala raportată cu provizionul este calculată 
conform reglementărilor respective. De asemenea auditorul 
analizează adecvarea prezentărilor de informaţii din situaţiile 
financiare şi, dacă provizioanele nu sunt adecvate, implicaţiile 
faţă de raportul de audit.
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96. VENITURI DIN COMISIOANE ŞI SPEZE
Exhaustivitate
Auditorul are în vedere dacă valoarea înregistrată este completă 
(adică toate elementele individuale au fost înregistrate). În acest 
sens, auditorul are în vedere utilizarea procedurilor analitice 
pentru a stabili dacă sumele raportate sunt rezonabile.
Evaluarea
Auditorul are în vedere aspecte cum ar fi:

 y Dacă veniturile se referă la perioada acoperită de siţuaţi-
ile financiare, iar sumele referitoare la perioade viitoare 
au fost înregistrate în avans.

 y Dacă veniturile sunt încasabile (acesta este avut  în ve-
dere la procedurile de audit pentru analizarea creditelor 
acolo unde la soldul creditului rămas a fost adăugat co-
misionul).

 y Dacă veniturile sunt contabilizate în conformitate cu ca-
drul aplicabil de raportare financiară.

97. PROVIZION PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT
Evaluare
Auditorul se familiarizează cu regulile fiscale speciale aplica-
bile băncilor în cadrul jurisdicţiei în care banca asupra căreia 
se face raportarea este situată. De asemenea auditorul anali-
zează dacă auditorii pe activitatea cărora intenţionează să se 
bazeze în ceea ce priveşte activitatea din străinătate a băncii 
sunt familiarizaţi, în mod similar, cu regulile din jurisdicţia 
lor. Auditorul trebuie să fie conştient de tratatele fiscale dintre 
diversele jurisdicţii în care operează banca.

98. TRANZACŢII ÎNTRE PĂRŢI AFILIATE
Prezentare şi descriere
Deseori, cadrele de raportare financiară cer prezentarea exis-
tenţei părţilor afiliate şi a tranzacţiilor cu acestea. Tranzacţiile 
cu părţile afiliate pot apărea în cursul desfăşurării normale a 
activităţii băncii. De exemplu, o bancă poate acorda credite 
funcţionarilor săi sau directorilor sau entităţilor care sunt pro-
prietatea sau sunt controlate de funcţionari sau directori. Au-
ditorul trebuie să fie conştient de riscul ca, acolo unde astfel de 
tranzacţii de creditare cu părţi afiliate există, măsurile normale 
de prudenţă bancară, cum ar fi cerinţele privind evaluarea cre-
ditului şi garanţiile, să nu fi fost exercitate corespunzător. 
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Auditorul se familiarizează cu cerinţele aplicabile de regle-
mentare pentru creditarea părţilor afiliate şi aplică proceduri 
pentru identificarea controalelor exercitate de bancă asupra 
creditării părţilor afiliate, inclusiv aprobarea extinderii credi-
telor acordate părţilor afiliate şi monitorizarea derulării credi-
telor acordate părţilor afiliate. Alte tranzacţii cu părţi afiliate 
care pot apărea în cursul desfăşurării normale a activităţii băn-
cii includ depozitele şi alte tranzacţii cu directorii, funcţionarii 
sau entităţile afiliate. Totodată, banca poate garanta creditele 
acordate sau performanţele financiare ale unei entităţi afiliate. 
Garanţia poate îmbrăca forma unui contract scris sau poate 
fi informală. Acestea din urmă sunt acorduri verbale, „înţe-
legeri” bazate pe performanţele istorice ale părţii afiliate sau 
ca o consecinţă a culturii mediului de afaceri în care operează 
banca. Astfel de acorduri, fie formale fie informale, sunt de o 
importanţă deosebită atunci când garanţia se referă la o parte 
afiliată neconsolidată, întrucât garanţia nu este prezentată în 
situaţiile financiare consolidate ale băncii. Auditorul chesti-
onează conducerea şi examinează minutele şedinţelor consi-
liului directorilor pentru a stabili dacă există astfel de garanţii 
şi dacă există o prezentare adecvată a garanţiilor în situaţiile 
financiare ale băncii.
Evaluare
Tranzacţiile între părţi afiliate pot rezulta şi din încercările 
conducerii de a evita circumstanţe potrivnice. De exemplu, 
conducerea unei bănci poate transfera activele-problemă unei 
entităţi afiliate neconsolidate la sau în apropierea încheierii 
exerciţiului, sau anterior unei examinări a organului de regle-
mentare, pentru a evita o deficienţă a dimensionării provizi-
oanelor pentru pierderi din credite sau pentru a evita criticile 
privind calitatea activelor. Auditorul are în vedere examinarea 
tranzacţiilor care implică părţi afiliate şi care au fost contabi-
lizate ca tranzacţii de vânzare pentru a determina dacă există 
obligaţii recurente neînregistrate.
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Declaraţiile din partea conducerii sau altor persoane sunt 
deseori necesare pentru a înţelege scopul unei tranzacţii anu-
me. Astfel de declaraţii sunt evaluate în lumina motivelor apa-
rente şi a altor probe de audit. Pentru a înţelege pe deplin o 
tranzacţie, anumite circumstanţe pot face utilă o discuţie cu 
partea afiliată, auditorul acesteia sau alte părţi cum ar fi con-
silierul juridic, care sunt familiarizaţi cu tranzacţia respectivă. 
ISA 580 „Declaraţiile conducerii” oferă îndrumări suplimen-
tare asupra utilizării declaraţiilor conducerii.

99. ACTIVITĂŢI FIDUCIARE
Exhaustivitate
Auditorul are în vedere dacă au fost înregistrate toate venitu-
rile băncii din astfel de activităţi şi dacă ele sunt prezentate 
cu fidelitate în situaţiile financiare ale băncii. Auditorul are în 
vedere şi dacă banca a acumulat vreo obligaţie semnificativă 
neprezentată, rezultată din încălcarea îndatoririlor sale fiduci-
are, inclusiv din păstrarea în custodie a activelor.
Prezentare şi descriere
Auditorul are în vedere dacă cadrul de raportare financiară so-
licită prezentarea naturii şi volumului activităţilor fiduciare în 
notele la situaţiile financiare şi dacă au fost făcute prezentările 
necesare.

100. (Inclusiv 
unde este cazul, 
o declaraţie 
privind politi-
cile contabile)

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
Prezentare şi descriere 
Auditorul determină dacă notele la situaţiile financiare ale 
băncii sunt în concordanţă cu cadrul aplicabil de raportare 
financiară.

Raportarea asupra situaţiilor financiare
101. Pentru exprimarea unei opinii asupra situaţiilor fianaciare ale băncilor, au-

ditorul:
 y Aderă la formatul şi tehnologia specifică prevăzute prin lege, autorită-

ţile de reglementare, organismele profesionale şi practica din ramura 
respectivă; şi

 y Determină dacă au fost efectuate ajustări la situaţiile financiare ale fili-
alelor şi sucursalelor din străinătate care sunt incluse în situaţiile finan-
ciare consolidate ale băncii pentru a le aduce în conformitate cu cadrul 
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de raportare financiară în baza căruia raporteză banca. Acest lucru este 
relevantîn mod particular în cazul băncilor, datorită numărului mare de 
ţări în care pot fi situate astfel de filiale şi sucursale, dar şi faptului că în 
majoritatea ţărilor, reglementările locale stipulează principii contabile 
specializate aplicabile în principal băncilor. Aceasta poate conduce la o 
divergenţă mai mare în rîndul principiilor contabile urmate de filiale şi 
sucursale decât este cazul în privinţa altor entităţi comerciale.

102. Situaţiile financiare ale băncilor sunt întocmite în contextul cerinţelor le-
gale şi de reglementare în vigoare în diverse ţări, iar politicile contabile 
sunt influenţate de astfel de reglementări. În anumite ţări cadrul de raporta-
re financiară pentru bănci (cadrul bancar) diferă semnificativ de cadrul de 
raportare financiară pentru alte entităţi (cadrul general). Dacă banca este 
obligată să întocmească un singur set de situaţii financiare care să respec-
te ambele cadre, auditorul poate exprima o opinie fără rezerve doar dacă 
situaţiile financiare au fost întocmite cu respectarea ambelor cadre. Dacă 
situaţiile financiare sunt în concordanţă doar cu unul dintre cadre, auditorul 
exprimă o opinie fără rezerve cu privire la conformitatea cu acel cadru şi 
o opinie cu rezerve sau contrară în raport cu conformitatea faţă de celălalt 
cadru. Dacă banca este obligată să respecte cadrul bancar în loc de cadrul 
general, auditorul analizează nevoia de a se referi la acest fapt într-un para-
graf de evidenţiere a unui aspect. 

103. Băncile prezintă deseori informaţii adiţionale în raporturile anuale care 
cuprind şi situaţiile financiare auditate. Aceste informaţii conţin, în mod 
frecvent, detalii despre capitalul băncii ajustat în funcţie de risc şi alte in-
formaţii referitoare la stabilitatea băncii, în plus faţă de orice prezentare din 
situaţiile financiare. ISA 720 „Alte informaţii din documente cuprinzând 
situaţii financiare auditate” oferă îndrumări asupra procedurilor ce trebuie 
întreprinse în privinţa acestor informaţii suplimentare. 
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Anexa 1 

Riscuri şi alte aspecte în privinţa fraudelor şi actelor ilegale 
Paragraful 26 din această declaraţie indică unele dintre considerentele generale în 
privinţa fraudei. Ele sunt, de asemenea, discutate mai detaliat în ISA 240 „Res-
ponsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda într-un audit al situaţiilor 
financiare”7 ISA 240 cere auditorului să analizeze dacă sunt prezenţi factori de risc 
de fraudă care să indice posibilitatea fie a unei raportări financiare frauduloase fie 
a unei deturnări de active. Anexa 1 la ISA oferă indicii despre factorii generali de 
risc de fraudă: această anexă oferă exemple de factori de risc de fraudă aplicabili 
băncilor. 
Riscul activităţilor frauduloase sau actelor ilegale apare la bănci atât din interiorul 
instituţiei cât şi din afară. Printre multele activităţi frauduloase şi acte ilegale cu 
care băncile se pot confrunta sunt fraudele legate de emiterea de cecuri, creditarea 
şi tranzacţionarea frauduloasă, spălarea banilor şi deturnarea activelor bancare. 
Activităţile frauduloase pot implica asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni 
între conducerea băncilor şi clienţii acestora. Cei care înfăptuiesc activităţi fraudu-
loase pot întocmi evidenţe false şi care induc în eroare pentru a justifica tranzacţii 
improprii şi a ascunde activităţi ilegale. Raportarea financiară frauduloasă este o 
altă preocupare serioasă. 
În plus, băncile se pot confrunta cu o ameninţare permanentă de fraude compu-
terizate. Hackerii şi alte persoane care pot obţine accesul neautorizat la sistemele 
computerizate ale băncilor şi bazele lor de date pot aloca în mod intenţionat şi 
fraudulos fonduri în conturi personale şi pot fura informaţii private despre insti-
tuţie şi clienţii săi. De asemenea, aşa cum este cazul pentru toate afacerile, frauda 
şi activităţile infracţionale înfăptuite de utilizatori autorizaţi din interiorul băncii 
reprezintă o preocupare particulară.  Este mai probabil ca fraudele să se producă 
la băncile care au serioase deficienţe în guvernanţa corporatistă şi controlul intern. 
Pierderi semnificative ca urmare a fraudei pot apărea din următoarele categorii de 
deficienţe ale guvernanţei corporative şi controlului intern: 

 y Lipsa unei supravegheri şi responsabilităţi corespunzătoare din partea 
conducerii, precum şi absenţa unei culturi puternice de control mani-
festată în cadrul băncii. Deseori pierderile însemnate datorită fraudelor 
apar ca o consecinţă a faptului că managementul nu acordă atenţie şi tra-
tează cu superficialitate cultura controlului băncii, a unei supravegheri şi 
îndrumări insuficiente din partea persoanelor însărcinate cu guvernanţa 
şi a conducerii precum şi a lipsei unei răspunderi manageriale clare prin 

7 Vezi nota 1
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repartizarea de roluri şi responsabilităţi. Totodată, aceste situaţii se pot 
datora lipsei unor stimulente corespunzătoare pentru conducere de a re-
aliza o supraveghere fermă şi de a menţine un nivel ridicat de conştien-
tizare a controlului în domeniile de activitate. 

 y Recunoaşterea şi evaluarea inadecvată a riscului anumitor activităţi ban-
care, care sunt prezentate fie în bilanţ fie extra-bilanţier. Dacă riscurile 
noilor produse şi activităţi nu sunt evaluate în mod corespunzător şi dacă 
sistemele de control care funcţionează bine pentru produsele tradiţiona-
le mai simple nu sunt aduse la zi pentru a putea face faţă produselor noi 
mai complexe, banca poate fi expusă unui risc mai mare de a înregistra 
pierderi datorate fraudelor. 

 y Absenţa sau eşecul structurilor şi activităţilor de control cheie, cum ar 
fi segregarea sarcinilor, aprobările, verificările, reconcilierile şi exami-
nările performanţelor operaţionale. În special lipsa segregării sarcinilor 
a jucat un rolmajor în activităţile frauduloase care au generat pierderi 
semnificative băncilor.

 y Comunicarea inadecvată a informaţiilor între diferite niveluri de condu-
cere ale băncii, în special în ceea ce priveşte comunicarea problemelor 
pe scară ierarhică la un nivel superior. Dacă politicile şi procedurile nu 
sunt comunicate în mod corespunzător tuturor angajaţilor implicaţi într-
o activitate, se poate crea un mediu care favorizează apariţia activităţi-
lor frauduloase. În plus, fraudele pot trece nedetectate dacă informaţiile 
despre activităţile necorespunzătoare care ar trebui aduse în atenţia con-
ducerii de la un nivel ierarhic superior nu sunt comunicate la un nivel 
corespunzător până ca problemele să devină severe. 

 y Programe de audit intern şi activităţi de monitorizare inadecvate şi inefi-
ciente. Dacă activităţile de audit intern şi alte activităţi de monitorizare 
nu sunt suficient de riguroase pentru a identifica şi raporta deficienţe-
le privind controlul, fraudele bancare pot rămâne nedetectate. Atunci 
când nu există mecanisme adecvate care să asigure corectarea de către 
conducere a deficienţelor raportate de auditori, fraudele pot continua 
neabătute.

Următorul tabel şi elementele prezentate în această anexă oferă exemple de factori 
de risc de fraudă.
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Acceptarea de 
depozite

Tranzacţionare Creditare

Fraude 
comise de 
conducere 
şi ceilalţi 
angajaţi

Camuflarea 
deponenţilor
Depozite neîn-
registrate
Sustragerile 
din depozitele 
sau investiţiile 
clienţilor, în 
special din 
conturile inac-
tive

Grupuri de inter-
ese din afara pieţei 
Tranzacţii cu părţi 
afiliate
Onorariile broker-
ilor pentru aducerea 
clienţilor Tranzacţii 
false Tranzacţii 
neînregistrate
Alocări întârziate 
de tranzacţii Utili-
zarea frauduloasă a 
conturilor discreţi-
onare Exploatarea 
carenţelor proce-
durilor de punctare 
Marcarea eronată în 
registre
Asocierea în ve-
derea evaluării 
frauduloase (gru-
puri de interese)
Furtul sau utilizarea 
intenţionat greşită 
a unui angajament 
colateral deţinut ca 
şi titlu de valoare

Credite acordate unor 
debitori fictivi Utiliza-
rea companiilor inter-
puse Transformarea 
depozitelor Tranzacţii 
cu companii afiliate
Onorarii pentru aduc-
erea de clienţi Uti-
lizarea de organizaţii 
paralele Transformarea 
fondurilor Vânzarea 
garanţiilor recuperate la 
un preţinferior preţului 
de piaţă
Mită pentru a obţine 
eliberarea garanţiei sau 
pentru a reduce suma 
pretinsă Furtul sau 
utilizarea frauduloasă a 
garanţiilor
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Fraude
externe

Spălarea 
banilor 
Instrucţiuni 
frauduloase
Falsificarea ba-
nilor sau efect-
elor Utilizarea 
frauduloasă a 
perioadelor de 
încasare a ce-
curilor (cecuri 
neacoperite)

Vânzări custodiale 
frauduloase Infor-
maţii sau docu-
mente false privind 
partenerii

Falsa identitate şi 
informaţii false despre 
cererile de creditare şi 
documentele furnizate 
ulterior
Dubla garantare cu 
acelaşi bun
Evaluări frauduloase 
Garanţii falsificate 
sau fără valoare Uti-
lizarea în mod fraudu-
los a fondurilor din 
creditare de către 
reprezentanţi/clienţi 
Vânzarea neautorizată a 
garanţiilor

Factorii de risc de fraudă în raport cu ciclul de depozitare 

Camuflarea deponenţilor
(Ascunderea identităţii unui deponent, posibil în legătură cu transformarea fondu-
rilor sau spălarea banilor) 

 y Nume similare sau care sună la fel în cazul unor conturi diverse; 
 y Deponenţi-persoane juridice din străinătate fără un obiect de activitate 

clar definit sau despre care se cunosc puţine informaţii. 
Depozite neînregistrate 

 y Probe privind depozite acceptate de orice altă companie despre care 
există informaţii cu privire la sediu, fie că face, fie că nu face parte din 
bancă; 

 y Documentaţie existentă în birourile conducerii despre care se pretinde că 
nu are nici o legătură cu activitatea băncii sau răspunsuri evazive privind 
astfel de documente. 

Sustragerile din depozitele/investiţiile clienţilor 
 y Clienţi cu contracte de păstrare a corespondenţei care au contacte ocazi-

onale cu banca; 
 y Inexistenţa unor soluţionări independente ale plângerilor din partea cli-

enţilor sau a unei examinări independente a conturilor aferente contrac-
telor de păstrare a corespondenţei. 
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Factorii de risc de fraudă în raport cu ciclul de tranzacţionare
Grupuri de interese în afara pieţei/tranzacţii între părţi afiliate 

 y Inexistenţa unor verificări imediate ale preţurilor de tranzacţionare; 
 y Volum neobişnuit de activitate cu anumite părţi. 

Onorariile brokerilor pentru aducerea clienţilor 
 y Volum ridicat de activitate cu un anumit broker; 
 y Evoluţii neobişnuite ale comisioanelor brokerilor. 

Tranzacţii false 
 y Număr semnificativ de tranzacţii anulate; 
 y Volum neobişnuit de mare de tranzacţii nedecontate. 

Tranzacţii neînregistrate 
 y Niveluri ridicate de profit obţinute de unii dealeri în raport cu strategia 

declarată de tranzacţionare; 
 y Număr semnificativ de confirmări nepunctate din partea partenerilor. 

Alocări întârziate de tranzacţii 
 y Lipsa ştampilei cu data pe instrumentul tranzacţiei sau lipsa examinării 

momentului înregistrării; 
 y Modificări sau adnotări ale informaţiilor de pe documentele tranzacţiei. 

Utilizarea improprie a conturilor discreţionare 
 y Evoluţii neobişnuite ale anumitor conturi discreţionare; 
 y Convenţii speciale privind întocmirea şi emiterea situaţiilor. 

Marcarea greşită în registru 
 y Lipsa unor politici şi recomandări detaliate privind evaluarea; 
 y Evoluţii neobişnuite ale valorii anumitor registre. 

Factori de risc de fraudă în raport cu ciclul de creditare 
Credite acordate unor clienţi fictivi/tranzacţii cu companii afiliate 

 y Dosare de credit „subţiri” cu informaţii financiare sumare, incomplete, 
documentaţie de slabă calitate sau conducerea pretinde că debitorul are 
situaţie patrimonială bună şi prezintă o bonitate neîndoielnică; 

 y Valori provenind din evaluări care par ridicate, evaluatori folosiţi din 
afara perimetrului permis de regulă sau acelaşi evaluator folosit în nu-
meroase ocazii; 

 y Prelungiri sau condiţii revizuite în mod generos atunci când clientul are 
dificultăţi la rambursare. 
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Transformarea depozitelor sau creditarea „backtoback”
Depozitul la o bancă este constituit de o altă bancă, care este apoi folosit pentru 
a garanta un credit acordat unui beneficiar numit de angajatul fraudulos al primei 
bănci, care ascunde faptul că depozitul este folosit drept garanţie. 

 y Depozite folosite drept garanţii (dezvăluite de confirmări prin care s-a 
cerut în mod expres prezentarea unor astfel de garanţii); 

 y Documente sau dosare păstrate în birourile administratorilor sau condu-
cătorilor superiori în afara perimetrului obişnuit de îndosariere; depozite 
prelungite în mod continuu sau constituite chiar şi atunci când lichidita-
tea este critică. 

Utilizarea companiilor interpuse/tranzacţii cu companii afiliate 
 y Structuri complexe care sunt învăluite în secret; 
 y Câţiva clienţi cu o singură persoană de contact, de care se ocupă exclusiv 

un singur angajat; 
 y Parteneriate cu răspundere limitată fără o prezentare completă a asocia-

ţilor şi participaţiilor sau cu structuri complexe de proprietate comună. 
Comisioane pentru aducerea de clienţi 

 y Cifre de afaceri excesive generate de anumiţi inspectori de credite; 
 y Recomandare puternică din partea administratorului sau inspectorului 

de creditare dar din dosarul de credit lipsesc date sau documente; 
 y Indicii privind controale slabe asupra documentaţiei, de exemplu, oferi-

rea fondurilor înainte ca documentaţia să fie completă. 
Utilizarea de organizaţii paralele 
(Companii aflate sub controlul comun al administratorilor/acţionarilor) 

 y Soluţionare neaşteptată a creditelor-problemă cu puţin timp înainte de 
sfârşitul perioadei sau înaintea unei inspecţii de audit sau o creditare 
nouă neaşteptată în apropierea sfârşitului perioadei; 

 y Modificări ale modului de desfăşurare a activităţii cu organizaţiile afili-
ate. 

Transformarea fondurilor 
(Metode utilizate pentru a ascunde utilizarea fondurilor băncii în vederea creării 
aparenţei rambursării creditului) 

 y Credite care dintr-o dată devin performante cu puţin timp înaintea sfâr-
şitului perioadei sau înaintea unei inspecţii de audit; 

 y Tranzacţii cu companii din cadrul grupului sau cu companii asociate 
când scopul acestora nu este clar; 
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 y Lipsa analizei fluxului de numerar care să susţină generarea veniturilor 
şi capacitatea de rambursare a clientului. 

Falsa identitate şi informaţii false despre solicitările de credit /dublaga
rantare /evaluări frauduloase /garanţii falsificate sau fără valoare 

 y Lipsa unei evaluări la faţa locului a clientului sau lipsa unei vizite a cli-
entului; 

 y Dificultăţi în coroborarea actelor persoanei respective, documente lipsă 
sau inconsecvente şi neconcordanţe în detaliile privind datele personale; 

 y Evaluator din afara zonei în care este situat imobilul; 
 y Evaluarea este comandată şi primită de client şi nu de creditor; 
 y Lipsa verificării drepturilor de garanţie pentru a se justifica poziţiile şi 

priorităţile acelor drepturi; 
 y Lipsa controlului fizic al garanţiilor, atunci când pentru garantarea unui 

credit este necesară preluarea posesiei bunurilor (de exemplu, bijuterii, 
obligaţiuni la purtător şi obiecte de artă).
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Anexa 2 

Exemple de considerente  privind controlul intern şi proceduri de fond 
pentru două din domeniile de activitate bancară: 
1. Controalele interne şi procedurile de fond prezentate mai jos nu reprezintă 

nici o listă exhaustivă de controale şi proceduri care ar trebui aplicate şi nici 
cerinţe minime care ar trebui satisfăcute. În schimb, ele oferă îndrumări 
asupra controalelor şi procedurilor pe care auditorul ar putea să le analizeze 
atunci când are de-a face cu: 
(a) operaţiuni de trezorerie şi tranzacţionare; şi 
(b) credite şi avansuri. 

Operaţiuni de trezorerie şi tranzacţionare

Introducere 
2. Operaţiunile de trezorerie, în acest context, reprezintă toate activităţile care 

se referă la achiziţia, vânzarea, împrumutarea şi creditarea de instrumente 
financiare. Instrumentele financiare pot fi titlurile de valoare, instrumentele 
de pe piaţa monetară sau instrumentele derivate. De regulă, băncile încheie 
astfel de tranzacţii pentru uzul propriu (de exemplu, în scopul acoperirii 
riscurilor) sau pentru a satisface nevoile clienţilor. De asemenea, ele des-
făşoară, într-o mai mică sau mai mare măsură, activităţi de tranzacţionare. 
Tranzacţionarea poate fi definită ca fiind cumpărarea şi vânzarea (sau crea-
rea şi lichidarea) de instrumente financiare (inclusiv derivate) cu intenţia de 
a obţine un câştig din modificarea parametrilor de preţ ai pieţei în decursul 
timpului (de exemplu, cursul de schimb, rata dobânzii, preţul acţiunilor). 
Băncile administrează şi controlează activităţile proprii de trezorerie pe 
baza diverselor riscuri implicate şi nu pe baza tipului particular de instru-
ment financiar avut în vedere. De obicei, auditorul adoptă aceeaşi abordare 
pentru obţinerea probelor de audit. IAPS 1012 oferă instrucţiuni asupra 
implicaţiilor pentru audit ale instrumentelor derivate achiziţionate de bancă 
în calitate de utilizator final. 

Considerente privind controlul intern 
3. În general, operaţiunile de trezorerie implică tranzacţii care sunt înregistra-

te de sistemele de IT. Riscul erorilor de procesare în astfel de tranzacţii este 
de regulă scăzut cu condiţia ca tranzacţiile să fie procesate de sisteme cre-
dibile. În consecinţă, auditorul verifică dacă procedurile şi controalele de 
procesare cheie funcţionează eficace înainte de a evalua nivelul riscurilor 
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de control şi inerent ca fiind scăzut. Mai jos sunt enumerate controale tipice 
în mediul trezoreriei. Acestea includ controalele care abordează riscurile 
de afaceri ale băncilor şi nu reprezintă neapărat controale care se adresează 
riscurilor de audit şi care sunt testate de auditor în vederea evaluării nive-
lului riscurilor inerente şi de control.  

Întrebări tipice care se ridică în cazul activităţii de control 

Controale strategice 
4. Au stabilit persoanele însărcinate cu guvernanţa o politică formală pentru 

activitatea de trezorerie a băncii care să prevadă: 
 y Activităţile autorizate şi produsele pe care banca le poate tranzacţiona 

în nume propriu sau în numele terţilor, de preferat defalcate pe produse 
sau grupe de risc; 

 y Pieţele pe care au loc activităţile de tranzacţionare: acestea ar putea fi 
pieţe regionale sau pieţe extrabursiere (“OTC”) şi pieţe bursiere; 

 y Procedurile pentru evaluarea, analizarea, supervizarea şi controlarea ris-
curilor; 

 y Limitele permise ale poziţiilor de risc, după luarea în considerare a ris-
cului pe care ei îl privesc ca fiind acceptabil; 

 y Limitele corespunzătoare şi procedurile care acoperă depăşirea limitelor 
definite; 

 y Procedurile, inclusiv documentaţia, ce trebuie respectate înainte de in-
troducerea de produse sau activităţi noi; 

 y Tipul şi frecvenţa rapoartelor către persoanele însărcinate cu guvernanţa; 
 y Programul şi frecvenţa cu care este revizuită, actualizată şi aprobată po-

litica? 
Controale operaţionale 
5. Există o segregare corespunzătoare a sarcinilor între “front-office” şi “back-

office”? 
6. Sunt următoarele activităţi desfăşurate independent de “front office”/ de-

partamentul în care au loc tranzacţiile: 
 y Confirmarea tranzacţiilor; 
 y Înregistrarea şi reconcilierea poziţiilor şi rezultatelor; 
 y Evaluarea tranzacţiilor şi verificarea independentă a preţurilor de piaţă; 
 y Decontarea tranzacţiilor? 

7. Sunt recipisele tranzacţiilor prenumerotate (dacă nu sunt automat gene-
rate)? 
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8. Dispune banca de un cod de conduită pentru dealeri care să trateze: 
 y Interdicţia impusă dealerilor de a tranzacţiona în cont propriu; 
 y Limitarea acceptării cadourilor şi activităţilor de socializare; 
 y Confidenţialitatea informaţiilor clienţilor; 
 y Identificarea partenerilor agreaţi; şi 
 y Proceduri pentru revizuirea de către conducere a activităţilor dealerilor? 

9. Sunt politicile de remunerare structurate astfel încât să se evite încurajarea 
asumării riscurilor excesive? 

10. Sunt noile produse introduse doar după ce au fost obţinute aprobările cores-
punzătoare şi după ce au fost implementate proceduri adecvate şi sisteme 
de control al riscurilor? 

Limite şi activităţi de tranzacţionare 
11. Dispune banca de un set atotcuprinzător de limite astfel încât să controleze 

riscurile de piaţă, credit şi lichiditate pentru întreaga instituţie, departamen-
tele de tranzacţionare şi dealerii individuali? Unele limite frecvent folosite 
sunt limitele noţionale sau de volum (după valută sau partener), limite de 
“stop pierdere”, limite de necorelare sau scadenţă, limite de decontare şi 
limite de “valoare la risc” (atât pentru riscurile de piaţă cât şi pentru cele de 
credit). 

12. Sunt limitele alocate riscurilor în acord cu limitele globale ale băncii? 
13. Cunosc toţi dealerii limitele lor şi cum să utilizeze aceste limite? Fiecare 

nouă tranzacţie reduce imediat limita existentă? 
14. Există proceduri implementate care să acopere cazurile de depăşire a limi-

telor? 
Măsurarea şi managementul riscurilor 
15. Există o funcţie (compartiment) independentă de management al riscului 

(uneori denumit „Middle Office”) pentru măsurarea, monitorizarea şi con-
trolarea riscului? Raportează aceasta direct persoanelor însărcinate cu gu-
vernanţa şi conducerii superioare? 

16. Ce metodă este folosită pentru evaluarea riscului ce rezultă din activităţile 
de tranzacţionare (de exemplu, limitele de poziţie, limitele de sensibilitate, 
valoarea limitelor riscului etc.)? 

17. Sunt sistemele de control şi management al riscului dotate în mod adecvat 
pentru a face faţă volumului, complexităţii şi riscului activităţilor de trezo-
rerie? 

18. Acoperă sistemul de gestiune a riscului toate portofoliile, produsele şi ris-
curile? 
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19. Există o documentaţie corespunzătoare pentru toate elementele sistemului 
de risc (metodologie, calculaţii, parametrii)? 

20. Sunt toate portofoliile de tranzacţionare reevaluate iar expunerile de risc 
calculate în mod regulat, cel puţin zilnic pentru operaţiunile de tranzacţio-
nare activă? 

21. Sunt modelele, metodologiile şi ipotezele utilizate în managementul riscu-
rilor şi pentru limitarea expunerilor evaluate, documentate şi actualizate cu 
regularitate pentru a se ţine cont de parametrii modificaţi etc.? 

22. Sunt analizate situaţiile la limită şi derulate şi sunt efectuate scenariile „ce-
lei mai nefavorabile situaţii” (care ţin cont de evenimentele cu influenţă 
negativă din piaţă cum ar fi modificarea neobişnuită a preţurilor sau vo-
latilităţilor, lipsa lichidităţii pieţei sau intrarea în impas financiar a unui 
partener major)? 

23. Primeşte conducerea rapoarte oportune şi clare? 
Confirmări 
24. Utilizează banca proceduri scrise pentru: 

 y Expedierea independentă a confirmărilor prenumerotate către contrac-
tanţi pentru toate tranzacţiile înregistrate de către dealeri; 

 y Primirea independentă a tuturor confirmărilor intrate şi punctarea aces-
tora cu copiile prenumerotate ale recipiselor interne de tranzacţionare; 

 y Compararea independentă a semnăturilor de pe confirmările intrate cu 
specimenele de semnătură; 

 y Confirmarea independentă a tuturor tranzacţiilor pentru care nu s-a pri-
mit confirmări; şi 

 y Urmărirea independentă a discrepanţelor apărute urmare a confirmărilor 
primate?

Decontarea tranzacţiilor  
25. Se face schimb de instrucţiuni de decontare în scris cu cocontractanţii prin 

utilizarea confirmărilor ieşite  şi a celor intrate ? 
26. Sunt instrucţiunile de decontare comparate cu contractele? 
27. Sunt decontările efectuate doar de angajaţii autorizaţi independent de ini-

ţierea şi înregistrarea tranzacţiilor şi doar pe bază de instrucţiuni scrise, 
autorizate? 

28. Sunt toate decontările programate (încasări şi plăţi) notificate zilnic în scris 
departamentului de decontări astfel încât duplicarea cererilor şi neîncasarea 
sumelor să fie prompt detectate şi urmărite? 

29. Sunt înregistrările contabile fie întocmite pe baza documentelor justifica-
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tive fie verificate faţă de acestea de către angajaţi operativi, alţii decât cei 
care menţin evidenţa contractelor nefinalizate sau care îndeplinesc funcţii 
care execută operaţiuni cu numerar? 

Înregistrare 
30. Se întocmesc rapoarte excepţionale pentru: depăşirea limitelor; creşterea 

bruscă a volumului de tranzacţionare de către un dealer, client sau cocon-
tractant; tranzacţii cu rate contractuale neobişnuite etc.? Sunt acestea mo-
nitorizate prompt şi independent faţă de dealeri? 

31. Dispune banca de proceduri în scris care să prevadă: 
 y Contabilizarea tuturor recipiselor tranzacţiilor, atât a celor utilizate, cât 

şi a celor neutilizate; 
 y Înregistrarea promptă în contabilitate de o persoană independentă a tu-

turor tranzacţiilor, inclusiv proceduri pentru identificarea şi corectarea 
tranzacţiilor respinse; 

 y Reconcilierea zilnică a poziţiilor şi profiturilor dealerilor cu evidenţele 
contabile şi investigarea promptă a tuturor diferenţelor; şi 

 y Rapoarte regulate către conducere, suficient de amănunţite pentru a per-
mite monitorizarea limitelor menţionate mai sus? 

32. Sunt reconcilierile la toate conturile nostro şi vostro realizate frecvent şi de 
către angajaţi independenţi de funcţia de decontări? 

33. Sunt conturile cu sume în curs de lămurire examinate în mod regulat? 
34. Dispune banca de un sistem contabil care să-i permită întocmirea de ra-

poarte care să reflecte poziţiile sale la vedere, la termen, deschise nete şi 
globale pentru diferite tipuri de produse, de exemplu: 

 y După achiziţii şi vânzări, după monedă; 
 y După scadenţă, după monedă; şi 
 y După partener, după monedă? 

35. Sunt poziţiile deschise reevaluate în mod periodic (de exemplu, zilnic) în 
funcţie de valorile curente pe baza cotaţiilor sau ratelor obţinute direct din 
surse independente? 

Proceduri generale de audit 
36. Anumite proceduri de audit se aplică mediului în care se desfăşoară ac-

tivităţile de trezorerie. Pentru a înţelege acest mediu, auditorul trebuie să 
înţeleagă mai întâi: 

 y Scala, volumul, complexitatea şi riscul activităţilor de trezorerie; 
 y Importanţa activităţilor de trezorerie în raport cu alte activităţi ale băncii; 
 y Cadrul în care se desfăşoară activităţile de trezorerie; şi 
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 y Integrarea organizaţională a activităţilor de trezorerie. 
37. Odată ce auditorul a înţeles toate aceste lucruri şi a efectuat teste de control 

cu rezultate satisfăcătoare, de regulă auditorul evaluează: 
 y Acurateţea înregistrării tranzacţiilor încheiate în cursul perioadei şi a 

profiturilor şi pierderilor aferente, prin referire la instrumentele de tran-
zacţionare şi documentele de confirmare; 

 y Exhaustivitatea tranzacţiilor şi reconcilierea corespunzătoare dintre 
front office şi contabilitate pentru poziţiile deschise la finele perioadei; 

 y Existenţa poziţiilor neînchise prin intermediul confirmărilor de la terţi la 
o dată interimară sau la finele perioadei; 

 y Adecvarea cursurilor de schimb, ratelor de dobândă şi altor rate de bază 
de piaţă utilizate la închiderea exerciţiului pentru calcularea câştigurilor 
şi pierderilor nerealizate; 

 y Adecvarea modelelor şi ipotezelor de evaluare folosite pentru determi-
narea valorii juste a instrumentelor financiare existente la finele perioa-
dei; şi 

 y Adecvarea politicilor contabile utilizate, în special cu privire la recu-
noaşterea veniturilor şi la distincţia dintre instrumentele de acoperire a 
riscurilor şi cele de tranzacţionare. 

38. Aspectele relevante ale operaţiunilor de trezorerie care, în general, gene-
rează riscuri de audit mai mari sunt abordate mai jos: 

Modificări ale produselor sau activităţilor 
39. Riscuri particulare apar adesea atunci când sunt introduse noi produse sau 

activităţi. Pentru abordarea unor astfel de riscuri, la început auditorul ca-
ută să confirme existenţa unor proceduri predefinite pentru aceste situaţii. 
În general, banca trebuie să demareze astfel de activităţi doar atunci când 
este asigurat un flux lin al noilor tranzacţii prin sistemul de controale, când 
sistemele IT relevante sunt puse integral în aplicare (sau când există un sis-
tem-suport interimar adecvat) şi când procedurile relevante sunt corespun-
zător documentate. Noile instrumentele de tranzacţionare fac, de regulă, 
obiectul unei examinări atente de către auditor, care la început obţine o listă 
cu toate produsele noi introduse în cursul perioadei (sau o listă completă 
cu toate instrumentele tranzacţionate). Pe baza acestor informaţii, auditorul 
stabileşte profilul de risc asociat şi caută să confirme credibilitatea sisteme-
lor de control intern şi contabilitate.

Experţii în calculatoare 
40. Datorită volumului de tranzacţii, aproape toate băncile susţin ciclul de tran-



169 IAPS 1006

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR

zacţii de trezorerie utilizând sisteme IT. Datorită complexităţii sistemelor 
utilizate şi a procedurilor implicate, de regulă, auditorul caută sprijinul ex-
perţilor IT care contribuie cu aptitudini şi cunoştinţe adecvate la testarea 
sistemelor şi soldurilor conturilor relevante. 

Scopul încheierii tranzacţiilor 
41. Auditorul analizează dacă banca deţine poziţii speculative la instrumente 

financiare sau acoperă cu acestea riscul altor tranzacţii. Scopul încheierii 
acestor tranzacţii, fie de acoperire, fie comerciale, trebuie identificat în eta-
pa de tranzacţionare pentru aplicarea tratamentului contabil corect. Atunci 
când tranzacţiile sunt încheiate pentru acoperirea unor riscuri, auditorul 
analizează tratamentul contabil corespunzător şi prezentarea acestor tran-
zacţii precum şi activele/datoriile corespunzătoare, în conformitate cu ce-
rinţele contabile relevante. 

Proceduri de evaluare 
42. Instrumentele financiare extra-bilanţiere sunt de regulă evaluate la valoarea 

de piaţă sau la valoarea justă, cu excepţia instrumentelor utilizate în scopul 
acoperirii unor riscuri care, în baza multor cadre de raportare financiară, 
sunt evaluate pe aceeaşi bază ca şi elementul de bază al cărui risc este 
acoperit. Dacă pentru un instrument nu sunt disponibile preţurile de piaţă, 
pentru a determina valoarea justă pot fi folosite modele financiare larg uti-
lizate în sistemul bancar. Pe lângă prezentarea valorilor nominale ale pozi-
ţiilor deschise, câteva ţări cer prezentarea riscului potenţial care apare, ca 
de exemplu, echivalentul riscului de credit şi valoarea de înlocuire a instru-
mentelor respective. 43. De obicei, auditorul testează modelele de evaluare 
utilizate, inclusiv controalele care au relevanţă pentru funcţionarea lor, şi 
verifică dacă datele contractelor individuale, ratele de evaluare şi ipotezele 
sunt introduse în mod corespunzător în astfel de modele. Întrucât multe 
dintre aceste instrumente au fost dezvoltate doar recent, auditorul acordă o 
atenţie specială evaluării lor şi astfel are în vedere următorii factori: 

 y S-ar putea să nu existe precedente juridice privind termenii contractelor 
de bază. Aceasta face dificilă evaluarea executării termenilor respectivi.  

 y S-ar putea să existe un număr mic de angajaţi din personalul de condu-
cere care să fie familiarizaţi cu riscurile inerente ale acestor instrumente. 
Aceasta poate conduce la un risc mai mare de apariţie a unor denaturări 
şi o dificultate sporită în stabilirea controalelor care ar preveni erorile 
sau ar detecta şi corecta aceste erori în timp util. 

 y Unele dintre aceste instrumente nu au o existenţă pe parcursul unui ci-
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clu economic complet (pieţe în creştere şi în scădere, rate de dobândă 
scăzute şi ridicate, volume de tranzacţionare ridicate şi scăzute şi de 
volatilitate a preţurilor) şi, de aceea, poate fi mai dificilă evaluarea lor cu 
acelaşi grad de certitudine ca cel pentru instrumente cu o existenţă mai 
îndelungată. În mod similar, ar putea fi dificil să se prevadă cu un grad 
suficient de certitudine corelaţia de preţ cu alte instrumente compensato-
rii utilizate de bancă pentru acoperirea riscului poziţiilor sale.

 y Modelele utilizate pentru evaluarea unor astfel de instrumente s-ar putea 
să nu funcţioneze corespunzător în condiţii anormale de piaţă.

44. În plus, auditorul analizează nevoia şi adecvarea provizioanelor pentru in-
strumente financiare, cum ar fi provizioanele pentru riscul de lichiditate, 
provizioanele pentru riscul de modelare şi rezervele pentru riscul operaţio-
nal. Complexitatea anumitor instrumente solicită cunoştinţe de specialitate. 
Dacă auditorul nu are competenţa profesională să realizeze procedurile de 
audit necesare, atunci el va căuta sprijin din partea unor experţi adecvaţi. 

45. O altă problemă de interes deosebit pentru auditor o constituie tranzacţiile 
încheiate la rate care se află în afara ratelor care prevalează pe piaţă; de 
cele mai multe ori, aceasta implică riscul unor pierderi ascunse sau activi-
tăţi frauduloase. Drept consecinţă, de regulă, banca oferă mecanisme care 
sunt apte să detecteze tranzacţii care ies din tiparul condiţiilor de piaţă. 
Auditorul obţine probe de audit suficiente şi adecvate privind credibilitatea 
funcţiei care realizează această sarcină. Totodată, auditorul are în vedere 
examinarea unui eşantion din tranzacţiile identificate.

Credite şi avansuri 

Introducere 
46. Conform documentului consultativ „Principii pentru managementul riscu-

lui de credit”, emis de Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, 
riscul de credit este definit cel mai simplu ca fiind posibilitatea ca debitorul 
sau cocontractantul băncii să nu-şi poată îndeplini obligaţiile în conformi-
tate cu condiţiile convenite. 

47. Creditele şi avansurile reprezintă sursa primară a riscului de credit pentru 
bănci, deoarece, de regulă, ele constituie activele cele mai semnificative ale 
unei bănci şi generează cea mai mare parte din venituri. Factorul determi-
nant care poate conduce la neacordarea unui credit este cuantumul riscu-
lui de credit asociat cu procesul de creditare. Pentru creditele individuale, 
riscul de credit se referă la capacitatea şi disponibilitatea debitorului de a 
plăti. Pe lângă credite, alte surse de risc de credit sunt accepturile, tranzac-
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ţiile interbancare, finanţarea comerţului, tranzacţiile valutare, operaţiunile 
financiare de futures, swap, obligaţiunile, acţiunile, opţiunile, cele legate de 
extinderea angajamentelor şi garanţiilor şi cele legate de decontarea tran-
zacţiilor. 

48. Riscul de credit reprezintă o cauză majoră a problemelor bancare grave 
şi este direct legat de existenţa unor standarde largi de creditare pentru 
debitori şi co-contractanţi, lipsa unei competenţe profesionale în creditare, 
o gestionare slabă a riscului de portofoliu şi lipsa atenţiei acordate schim-
bărilor privind circumstanţele economice şi de altă natură care pot conduce 
la o deteriorare a bonităţii co-contractanţilor băncii. Managementul eficace 
al riscului de credit este o componentă critică a unei abordări atotcuprin-
zătoare a managementului riscului şi este esenţială pentru succesul pe ter-
men lung al oricărei instituţii bancare. În managementul riscului de credit, 
băncile trebuie să analizeze nivelul de risc inerent atât pentru creditele sau 
tranzacţiile individuale cât şi pentru întregul portofoliu de active. Totodată, 
băncile trebuie să analizeze raportul dintre riscul de credit şi alte riscuri. 

Întrebări tipice care se ridică în cazul activităţii de control 
49. Riscul de credit apare ca urmare a caracteristicilor debitorului şi a naturii 

expunerii. Bonitatea, ţara în care operează şi natura activităţii clientului-
debitor afectează gradul riscului de credit. În mod similar, riscul de credit 
este influenţat de scopul şi acoperirea expunerii. 

50. Funcţia de credit poate fi împărţită în mod convenabil pe următoarele cate-
gorii: 
(a) Creare şi acordare; 
(b) Monitorizare; 
(c) Încasare; şi 
(d) Revizuire şi evaluare periodică. 

Creare şi acordare
51. Obţine banca solicitări de credit complete şi utile, care să includă situaţiile 

financiare ale clientului, sursa de rambursare a creditului şi destinaţia viza-
tă a fondurilor?

52. Dispune banca de instrucţiuni scrise cu privire la criteriile ce urmează a fi 
utilizate la evaluarea solicitărilor de credite (de exemplu, acoperirea dobân-
zii, cerinţe privind marja, indicatorii privind gradul de îndatorare raportat 
la capital)? 

53. Obţine banca rapoarte de credit sau dispune de investigaţii independente 
asupra clienţilor potenţiali? 
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54. Foloseşte banca proceduri care să asigure identificarea creditării părţilor 
afiliate?

55. Există o analiză corespunzătoare a informaţiilor de credit despre client, 
inclusiv sursele proiectate de rambursare a creditului şi plată a dobânzii? 

56. Sunt limitele de aprobare (competenţă) a creditului bazate pe competenţa 
profesională a inspectorului de credite? 

57. Este necesară aprobarea comitetului de credite sau a consiliului de admi-
nistraţie pentru creditele care depăşesc limitele prescrise? 

58. Există o segregare corespunzătoare a sarcinilor între compartimentul de    
aprobare a creditelor şi compartimentele de monitorizare a funcţiilor de 
acordare, încasare şi revizuire a creditelor? 

59. Este verificat dreptul de proprietate asupra garanţiilor şi prioritatea acestuia 
în concurenţă cu alţi creditori? 

60. Se asigură banca de faptul că debitorul semnează un document cu forţă 
juridică ca instrument probator al obligaţiei de rambursare a creditului?

61. Sunt garanţiile examinate pentru a se asigura că ele sunt executabile? 
62. Este documentaţia care stă la baza solicitării creditului analizată şi aprobată 

de un angajat independent de inspectorul de credite? 
63. Există un sistem de control pentru a se asigura înregistrarea corespunzătoa-

re a dreptului de garanţie (de exemplu, înregistrarea unui drept de gaj sau 
ipotecă la autorităţile guvernamentale)? 

64. Există o protecţie fizică adecvată a notelor, garanţiilor şi documentaţiei jus-
tificative? 

65. Există un sistem de control care să asigure înregistrarea imediată a acordă-
rii fondurilor? 

66. Există un sistem de control care să asigure, în măsura posibilităţilor, utili-
zarea fondurilor de către client conform destinaţiei creditului?

Monitorizare 
67. Balanţele de verificare sunt întocmite şi reconciliate cu conturile de control 

de către angajaţi care nu procesează sau înregistrează operaţiunile de credi-
tare?

68. Se întocmesc la timp rapoarte despre creditele a căror rambursare sau plată 
a dobânzii este întârziată?

69. Aceste rapoarte sunt analizate de angajaţi independenţi de funcţia de credi-
tare?

70. Sunt utilizate proceduri de monitorizare a respectării restricţiilor (de exem-
plu, clauze speciale) şi cerinţelor de a furniza băncii informaţii? 

71. Sunt implementate proceduri care să facă necesară reevaluarea periodică a 
garanţiilor? 



173 IAPS 1006

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR

72. Sunt implementate politici care să asigure analizarea în mod regulat a po-
ziţiei financiare şi rezultatelor activităţii clientului? 

73. Sunt implementate politici care să asigure că datele administrative cheie, 
cum ar fi reînnoirea înregistrării dreptului de garanţie, sunt corect înregis-
trate şi operate pe măsură ce apar? 

Încasare 
74. Evidenţele încasărilor de principal şi dobândă şi actualizarea soldurilor 

conturilor de împrumut sunt operate de angajaţi independenţi de comparti-
mentul de acordare a creditelor? 

75. Există un sistem de control care să asigure urmărirea eficientă a creditelor 
restante în vederea încasării lor periodice? 

76. Există proceduri scrise implementate care să definească politica băncii pen-
tru recuperarea principalului şi dobânzilor restante, prin intermediul unor 
acţiuni judiciare, cum ar fi executarea silită sau poprirea? 

77. Sunt implementate proceduri care să prevadă confirmarea regulată a sol-
durilor la credite prin corespondenţă directă cu clientul, de către angajaţi 
independenţi de compartimentele de acordare a creditelor şi evidenţiere a 
acestora, precum şi investigarea independentă a diferenţelor raportate?

Revizuire şi evaluare periodică   
78. Sunt implementate proceduri pentru analizarea independentă a tuturor cre-

ditelor, în mod regulat, inclusiv: 
 y Analizarea rezultatelor procedurilor de monitorizare menţionate mai sus; 
 y Analizarea problemelor curente care afectează clienţii-debitori din sec-

toarele geografice şi industriale relevante? 
79. Sunt în vigoare politici scrise corespunzătoare care să stabilească criterii 

pentru: 
 y Constituirea provizioanelor pentru pierderi din credite; 
 y Încetarea înregistrării dobânzii pe măsura generării sale (sau constituirea 

de provizioane compensatorii); 
 y Evaluarea garanţiilor în vederea constituirii de provizioane pentru pier-

deri; 
 y Reluarea (stornarea) provizioanelor constituite anterior; 
 y Reluarea înregistrării dobânzilor pe măsura generării lor; şi 
 y Scoaterea din bilanţ a creditelor neperformante? 

80. Sunt implementate proceduri care să asigure înregistrarea în timp util în 
evidenţele contabile a tuturor provizioanelor necesare? 
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Proceduri generale de audit
81. Următoarele proceduri de audit sunt menite să permită auditorului să des-

copere standardele şi procesele de operare pe care banca le-a stabilit şi să 
constate dacă sistemele de control privind managementul riscului de credit 
sunt adecvate. 

Planificare 
82. Auditorul trebuie să cunoască şi să înţeleagă metoda băncii de controlare a 

riscului de credit. Aceasta include aspecte precum: 
 y Procesul de monitorizare a expunerii la risc aparţinând băncii şi sistemul 

său prin care se asigură identificarea şi agregarea tuturor creditelor acor-
date părţilor afiliate; 

 y Metoda băncii pentru determinarea valorii expunerii garanţiilor la risc şi 
pentru identificarea pierderilor potenţiale şi a celor determinate; şi  

 y Practicile de creditare şi baza de clienţi a băncii. 
83. Auditorul analizează dacă programul de analizare a expunerilor asigură in-

dependenţa faţă de compartimentele de creditare inclusiv dacă frecvenţa 
este suficientă pentru a permite furnizarea de informaţii utile privind apari-
ţia unor tendinţe în cadrul portofoliului şi condiţiilor economice generale şi 
dacă frecvenţa este mai mare pentru creditele-problemă identificate. 

84. Auditorul are în vedere calificarea personalului implicat în funcţia de revi-
zuire a creditelor. Sectorul evoluează rapid şi creează, în mod fundamental, 
o lipsă de competenţă profesională în procesul de creditare. Auditorul are 
în vedere dacă personalul de analiză a creditelor posedă cunoştinţele şi ap-
titudinile necesare pentru a conduce şi evalua activităţile de creditare. 

85. Auditorul analizează, prin intermediul informaţiilor generate anterior, cau-
zele  problemelor existente sau ale deficienţelor din cadrul sistemului. Au-
ditorul analizează dacă aceste probleme sau deficienţe prezintă un potenţial 
pentru probleme viitoare. 

86. Auditorul revizuieşte rapoartele conducerii şi constată dacă sunt suficient 
de detaliate pentru a evalua factorii de risc. 

87. Observaţi că definirea şi auditarea tranzacţiilor de creditare cu părţi afiliate 
sunt dificile pentru că tranzacţiile cu părţi afiliate nu sunt uşor de identifi-
cat. Se pune baza în primul rând pe conducere care să identifice toate părţi-
le afiliate şi tranzacţiile cu părţi afiliate iar astfel de tranzacţii s-ar putea să 
nu fie uşor de detectat de către sistemele de control intern ale băncii. 

Teste ale controalelor 
88. Auditorul trebuie să cunoască şi să înţeleagă metoda băncii de controlare a 
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riscului de credit. Aceasta include aspecte precum: 
 y Portofoliul de expuneri la risc şi diversele elemente şi caracteristici ale 

expunerilor; 
 y Documentaţia privind expunerile folosită de bancă; 
 y Ce constituie documentaţie corespunzătoare de expunere pentru diferite 

tipuri de expunere; şi 
 y Procedurile băncii şi nivelurile de competenţă pentru acceptarea unei 

expuneri la risc. 
89. Auditorul analizează politicile de creditare şi ia în considerare: 

 y Dacă politicile sunt revizuite şi actualizate periodic pentru a se asigura 
relevanţa lor faţă de condiţiile în schimbare ale pieţei şi noile linii de 
activitate ale băncii; şi 

 y Dacă persoanele însărcinate cu guvernanţa au aprobat politicile şi dacă 
banca le respectă. 

90. Auditorul examinează sistemul de raportare a analizei expunerilor, inclusiv 
consemnările din dosarele de credit şi un grafic anual ori un plan de analiză 
a expunerilor şi verifică dacă acesta este complet, exact şi oportun şi dacă 
va oferi suficiente informaţii pentru a permite conducerii atât să identifice 
cât şi să controleze riscul. Rapoartele cuprind: 

 y Identificarea creditelor-problemă;  
 y Informaţii curente privind riscul de portofoliu; şi 
 y Informaţii privind apariţia unor tendinţe în cadrul portofoliului şi dome-

niilor de creditare? 
91. Auditorul analizează natura şi întinderea ariei de aplicabilitate a analizei 

expunerilor, inclusiv: 
 y Metoda de selectare a expunerilor. 
 y Maniera în care expunerile sunt analizate, incluzând: 

 ○ O analiză a condiţiei financiare curente a debitorului care abordează 
capacitatea de rambursare, şi 

 ○ Teste pentru excepţiile de la documentaţie, excepţiile de la politici, 
nerespectarea procedurilor interne şi încălcarea legilor şi regula-
mentelor. 

92. Auditorul analizează eficienţa administrării creditelor şi gestionarea porto-
foliilor prin examinarea: 

 y Filozofiei generale de creditare a conducerii într-o astfel de manieră în-
cât să se deducă răspunsurile conducerii. 

 y Efectul creditelor care nu sunt susţinute de informaţii financiare curente 
şi complete şi analiza capacităţii de rambursare. 
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 y Efectul creditelor pentru care documentaţia privind expunerea la risc şi 
garanţiile este deficitară. 

 y Volumul expunerilor impropriu structurate, de exemplu, când graficul de 
rambursare nu se corelează cu scopul expunerii. 

 y Volumul şi natura concentrărilor de credite, inclusiv concentrările credi-
telor clasificate şi criticate. 

 y Adecvarea transferurilor de credite de slabă calitate către sau de la un alt 
birou afiliat. 

 y Exactitatea şi exhaustivitatea rapoartelor. 
 y Competenţa conducerii superioare, a funcţionarilor care se ocupă de ex-

puneri şi a personalului de administrare a creditelor. 
Proceduri de fond 
93. Auditorul analizează întinderea cunoştinţelor conducerii privind propriile 

problemele băncii legate de expunerile la risc prin analiza selectivă a dosa-
relor de expunere la risc. Criteriile de selecţie cuprind: 

 y Conturile cu un sold restant egal sau mai mare decât o valoare specifi-
cată; 

 y Conturile de pe o „listă de supraveghere” cu sold restant depăşind o va-
loare specificată; 

 y Conturile cu un provizion depăşind o valoare specificată; 
 y Conturile care sunt administrate de departamentul care gestionează con-

turile-problemă sau cu risc ridicat ale băncii; 
 y Conturile la care plata principalului şi dobânzii depăşind o valoare spe-

cificată este în întârziere cu o perioadă mai mare decât o perioadă spe-
cificată; 

 y Conturile la care valoarea restantă este mai mare decât linia de credit 
autorizată; 

 y Conturile cu entităţi care operează în sectoare sau ţări pe care cunoştin-
ţele economice generale ale auditorului le indică a fi cu potenţial de risc; 

 y Conturile-problemă identificate de autorităţile de reglementare bancară  
şi conturile-problemă selectate în anul precedent; şi 

 y Amploarea expunerii către alte instituţii financiare în ceea ce priveşte 
liniile de creditare interbancare. 

94. În plus, dacă personalului băncii i s-a cerut să sintetizeze caracteristicile 
tuturor expunerilor ce depăşesc o mărime specificată şi sunt grupate pe 
baza unei conexiuni existente între ele, auditorul revizuieşte sintezele. Ex-
punerile cu următoarele caracteristici pot indica nevoia unei revizuiri mai 
detaliate: 
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 y Pierdere operaţională mare în cel mai recent exerciţiu fiscal; 
 y Pierderi operaţionale continue (de exemplu, 2 sau mai mulţi ani); 
 y Un rată a împrumuturilor raportate la ridicată (de exemplu, mai mare de 

2:1 – indicatorul variază în funcţie de sector); 
 y Nerespectarea condiţiilor prevăzute în contract; 
 y Raport modificat de audit; 
 y Informaţiile furnizate nu sunt la zi sau nu sunt complete; 
 y Avansuri negarantate sau garantate în mod semnificativ printr-o garanţie 

personală; şi 
 y Conturi pentru care conducerea băncii nu efectuează o analiză în mod 

regulat. 
95. Auditorul selectează expunerile pentru o analiză detaliată din expunerile 

care prezintă caracteristicile de mai sus utilizând criteriile de selectare a 
unui eşantion determinate mai sus şi obţine documentele necesare pentru a 
determina gradul de recuperabilitate a creditelor cu expunerile respective. 
Acestea pot include: 

 y Dosarele cu expuneri şi cu documentaţia asupra garanţiilor; 
 y Listări sau rapoarte cu întârzieri la plată; 
 y Sinteze de activitate; 
 y Listări anterioare de conturi îndoielnice; 
 y Raportul asupra expunerilor care nu sunt curente; 
 y Situaţiile financiare ale clientului; şi 
 y Rapoartele asupra evaluării garanţiilor. 

96. Utilizând dosarul cu documentaţia asupra expunerii, auditorul: 
 y Determină tipul expunerii, rata dobânzii, data scadenţei, condiţiile de 

rambursare, garanţiile şi scopul declarat al expunerii. 
 y Determină dacă documentele privind garanţiile poartă dovada înregis-

trării corespunzătoare şi dacă banca a beneficiat de consultanţă juridică 
adecvată asupra posibilităţii legale de executare a garanţiilor. 

 y Determină dacă valoarea justă a garanţiilor pare adecvată (în special 
pentru acele expuneri la care poate fi necesară constituirea unui provi-
zion) pentru acoperirea riscului şi dacă, acolo unde este cazul, bunurile 
oferite drept garanţie au fost corespunzător asigurate. În mod critic, au-
ditează evaluările garanţiilor, inclusiv metodele şi ipotezele folosite de 
evaluator. 

 y Evaluează posibilitatea de rambursare a creditului cu expunerea respec-
tivă şi analizează nevoia unui provizion pentru contul respectiv. 

 y Verifică dacă solicitarea pentru reînnoirea creditului cu expunerea re-
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spectivă a fost aprobată la un nivel corespunzător de autoritate din ca-
drul băncii. 

 y Analizează situaţiile financiare periodice ale clientului şi ia aminte la 
valorile sau indicatorii operaţionali semnificativi (adică, indicatorii pri-
vind capitalul circulant, rezultatele, capitalul acţionarilor şi rata îndato-
rării raportată la capital).  

 y Analizează notele şi corespondenţa din dosarul de analiză a expunerii. 
Observă frecvenţa analizei efectuate de personalul băncii şi verifică 
dacă aceasta se încadrează în liniile directoare ale băncii. 

97. Auditorul verifică dacă există politici şi proceduri pentru diverse probleme 
şi proceduri de soluţionare a acestora, inclusiv: 

 y O analiză periodică a creditelor-problemă individuale. 
 y Instrucţiuni pentru încasare sau reducere a expunerii, inclusiv cerinţe 

pentru actualizarea valorilor garanţiilor şi situaţiei drepturilor de garan-
ţie, analiza documentaţiei, rapoarte ale funcţionarilor de credit. 

 y Volumul şi evoluţia creditelor a căror scadenţă a trecut şi a creditelor 
care nu se înregistrează după contabilitatea de angajamente. 

 y Funcţionari calificaţi care se ocupă de problemele generate de expuneri. 
 y Instrucţiuni privind contabilizarea corespunzătoare a problemelor, cum 

ar fi, de exemplu, politici pentru neînregistrarea după contabilitatea de 
angajamente, politici pentru rezerve specifice. 

98. Pe lângă evaluarea adecvării provizioanelor pentru expunerile individuale, 
auditorul verifică dacă trebuie constituite şi alte provizioane pentru anumite 
categorii sau clase de expuneri (de exemplu, pentru expunerile la cardurile 
de credit, sau pentru expunerile la riscul de ţară) şi evaluează, prin discuţii 
cu conducerea, adecvarea oricăror provizioane pe care banca le-ar fi putut 
constitui. 
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Anexa 3

Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în anali-
za situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci 
Există un număr mare de indicatori financiari care sunt utilizaţi pentru a analiza 
situaţia şi performanţele financiare ale unei bănci. Deşi aceşti indicatori variază 
într-un fel de la o ţară la alta şi de la o bancă la alta, scopul lor fundamental tinde 
să rămână acelaşi, adică să ofere o măsură a performanţelor în raport cu anii pre-
cedenţi, cu bugetul şi cu alte bănci. Auditorul analizează indicatorii obţinuţi de o 
bancă în contextul unor indicatori similari realizaţi de alte bănci despre care audi-
torul a obţinut sau poate obţine suficiente informaţii. Aceşti indicatori fac parte, în 
general, din următoarele categorii: 

 y Calitatea activelor; 
 y Lichiditatea; 
 y Rezultatele; 
 y Adecvarea capitalului; 
 y Riscul de piaţă; şi 
 y Riscul de finanţare. 

Mai jos sunt prezentaţi indicatorii generali pe care este posibil ca auditorul să îi 
întâlnească. De regulă, conducerea calculează mult mai mulţi  indicatori, mai de-
taliaţi, pentru a ajuta la analiza situaţiei şi performanţelor băncii şi ale diverselor 
sale categorii de active şi datorii, departamente şi segmente de piaţă. 

(a) Indicatori de calitate a activelor: 
 y Pierderile din credite raportate la total credite 
 y Creditele neperformante raportate la total credite 
 y Provizioanele pentru pierderi din credite raportate la credite neperfor-

mante 
 y Gradul de acoperire a rezultatelor raportat la pierderile din credite 
 y Creşterea provizioanelor pentru pierderi din credite raportată la profit 

brut 
 y Mărimea, concentrarea riscului de credit, constituirea de provizioane 

(b) Indicatori de lichiditate 
 y Numerarul şi titlurile lichide (de exemplu, cele scadente în 30 de zile) 

raportate la total active 
 y Numerarul, titlurile lichide şi titlurile cu piaţă foarte activă raportate la 

total active 
 y Depozitele interbancare şi cele ale pieţei monetare datorate, raportate la 

total active 
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(c) Indicatori de rezultate: 
 y Rentabilitatea activelor totale medii 
 y Rentabilitatea capitalului propriu mediu 
 y Marja netă de dobândă ca procent din totalul activelor şi media activelor 

generatoare de venituri 
 y Veniturile din dobândă ca procent din media activelor purtătoare de do-

bândă 
 y Cheltuielile cu dobânda ca procent din media datoriilor purtătoare de 

dobândă 
 y Veniturile neprovenite din dobânzi ca procent din media angajamentelor 

de creditare 
 y Veniturile neprovenite din dobânzi ca procent din media totalului acti-

velor 
 y Cheltuielile negenerate de dobânzi ca procent din media totalului acti-

velor 
 y Cheltuielile negenerate de dobânzi ca procent din veniturile operaţionale 

(d) Indicatori de adecvare a capitalului: 
 y Capitalul ca procent din total active 
 y Capitalul de nivel 1 ca procent din activele ponderate cu factorul risc 
 y Capitalul total ca procent din activele ponderate cu factorul risc 

(e) Risc de piaţă: 
 y Concentrarea riscului în anumite sectoare sau zone geografice 
 y Valoarea la risc 
 y Analiza necorelării şi duratei (în fond o analiză a scadenţei şi efectul mo-

dificării ratei dobânzii asupra rezultatelor băncii sau fondurilor proprii) 
 y Mărimea relativă a angajamentelor şi datoriilor 
 y Efectul modificării ratei dobânzii asupra rezultatelor băncii sau fonduri-

lor proprii
(f) Risc de finanţare: 

 y Finanţarea clienţilor raportată la total finanţare (clienţi plus interbancară) 
 y Scadenţele 
 y Media ratei dobânzii la împrumuturile atrase 
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Anexa 4 

Riscuri şi probleme în subscrierea titlurilor de valoare şi intermedie-
rea acestora 

Subscrierea titlurilor de valoare 
Multe bănci oferă servicii financiare precum subscrierea titlurilor de valoare cu 
ofertă publică sau sprijină plasamentul privat al titlurilor. Băncile care se angajea-
ză în astfel de activităţi se pot expune unor riscuri substanţiale care au implicaţii 
asupra auditului. Aceste activităţi şi riscurile asociate lor sunt foarte complexe 
şi se poate avea în vedere consultarea cu experţi pe astfel de probleme. Tipul de 
valori mobiliare subscrise, precum şi structura ofertei, influenţează riscurile pre-
zente în activităţile de subscriere a valorilor mobiliare. În funcţie de modul de 
structurare a ofertei, subscriitorul poate fi obligat să cumpere o parte din titlurile 
oferite. Aceasta creează nevoia de finanţare a părţii rămase nevândute şi expune 
entitatea la riscul de piaţă al proprietăţii. Există de asemenea un factor semnifica-
tiv de risc legal şi de reglementare care este condiţionat de jurisdicţia în care are 
loc oferta de titluri. Exemplele de domenii de risc legal şi de reglementare includ 
expunerea subscriitorului la riscul unor erori semnificative cuprinse în declaraţia 
de înregistrare sau ofertă a titlurilor şi reglementările locale care guvernează dis-
tribuirea şi tranzacţionarea prin ofertă publică. Totodată există riscuri care apar 
din tranzacţiile efectuate de persoane din interior şi din manipularea pieţei de către 
conducerea sau personalul băncii. Plasamentele private sunt de regulă efectuate pe 
bază de mandat şi, de aceea, generează riscuri mai mici decât cele asociate ofertei 
publice de titluri. Totuşi, auditorul analizează reglementările locale care acoperă 
plasamentele private. 

Intermedierea (brokerajul) titlurilor de valoare 
Multe bănci sunt implicate şi în activităţi de brokeraj de valori mobiliare care 
includ facilitarea tranzacţiilor cu titluri ale clienţilor. Ca şi în cazul subscrierii, 
băncile care se angajează în aceste activităţi (ca broker, dealer sau ambele) se 
pot expune unor riscuri substanţiale care au implicaţii asupra auditului. Aceste 
activităţi şi riscurile asociate lor sunt foarte complexe şi se poate avea în vedere 
consultarea cu experţi pe astfel de probleme. 
Tipurile de servicii oferite clienţilor şi metodele utilizate pentru furnizarea lor 
determină tipul şi întinderea riscurilor prezente în activităţile de intermediere a 
valorilor mobiliare. Numărul de burse de valori mobiliare prin care banca îşi des-
făşoară activitatea şi execută tranzacţii pentru clienţii săi influenţează de aseme-
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nea profilul de risc. Un serviciu care este deseori oferit este acordarea de credite 
clienţilor care au cumpărat titluri “în marjă”, rezultând un risc de credit pentru 
bancă. Un alt serviciu frecvent este acela de custodie a titlurilor aflate în proprie-
tatea clienţilor. Entităţile sunt de asemenea expuse la riscul de lichiditate asociat 
finanţării operaţiunilor de intermediere a valorilor mobiliare. Factorii de risc de 
audit aferenţi sunt similari cu cei menţionaţi în Anexa 5 „Riscuri şi probleme în 
gestionarea activelor”. Există, de asemenea, un factor semnificativ de risc legal şi 
de reglementare care este condiţionat de jurisdicţia în care au loc activităţile de 
intermediere a valorilor mobiliare. Acesta poate fi luat în considerare pentru ra-
portarea de către bancă către autoritatea de reglementare, pentru rapoartele directe 
adresate de auditor autorităţilor de reglementare, dar şi din punctul de vedere al 
reputaţiei şi riscului financiar care poate apărea în eventualitatea încălcării de către 
bancă a reglementărilor în vigoare.
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Anexa 5 

Riscuri şi probleme în activitatea bancară privată şi gestionarea acti-
velor

Activitatea bancară privată 
Furnizarea la un nivel superior a serviciilor bancare către persoane fizice, de obicei 
persoane cu un patrimoniu considerabil, este cunoscută sub denumirea de activi-
tate bancară privată. De multe ori, astfel de persoane pot să aibă domiciliul într-o 
altă ţară decât cea a băncii. Înainte de a audita activităţi bancare private, audito-
rul trebuie să înţeleagă mecanismele de control de bază asupra acestor activităţi. 
Auditorul analizează capacitatea entităţii de a recunoaşte şi administra riscurile 
potenţiale legale şi de reputaţie care pot însoţi o cunoaştere şi înţelegere inadec-
vată a datelor personale şi despre afacerile clienţilor săi, a surselor de venituri şi a 
utilizării conturilor bancare private. Auditorul analizează următoarele: 

 y Dacă supravegherea activităţilor bancare private de către conducere in-
clude crearea unei culturi corporatiste adecvate. În plus, conducerea de 
la nivel superior trebuie să stabilească ţeluri şi obiective iar conducerea 
operativă trebuie să caute în mod activ respectarea politicilor şi proce-
durilor la nivelul corporaţiei. 

 y Politicile şi procedurile privind activităţile bancare private trebuie să fie 
sub formă scrisă şi trebuie să cuprindă suficiente instrucţiuni pentru a 
se asigura existenţa unor cunoştinţe adecvate despre clienţii entităţii. 
De exemplu, politicile şi procedurile trebuie să prevadă că entitatea va 
obţine informaţii generale şi de identificare despre clienţii săi, va descrie 
sursa de venituri a clienţilor şi obiectul de activitate al acestora, va cere 
referinţe, va analiza sesizările şi va identifica tranzacţiile suspecte. En-
titatea trebuie, de asemenea, să dispună de politici şi proceduri adecvate 
de creditare în formă scrisă care să trateze, printre altele, probleme lega-
te de spălarea banilor, cum ar fi creditele garantate cu numerar. 

 y Practicile de management al riscului şi sistemele de monitorizare a aces-
tuia trebuie să accentueze importanţa obţinerii şi păstrării documenta-
ţiei referitoare la clienţi şi importanţa diligenţei cuvenite în obţinerea 
informaţiilor complementare acolo unde este necesară verificarea sau 
coroborarea informaţiilor furnizate de client sau reprezentantul acestuia. 
Nevoia de respectare a cerinţelor de identificare a clienţilor este ineren-
tă pentru realizarea unor operaţiuni sigure de activitate bancară priva-
tă. Sistemele de informaţii trebuie să fie capabile să monitorizeze toate 
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aspectele activităţilor bancare private ale unei entităţi. Acestea includ 
sisteme care furnizează conducerii informaţii oportune necesare pentru 
analizarea şi gestionarea eficace a activităţii bancare private şi sisteme 
care permit conducerii să monitorizeze conturile pentru tranzacţii sus-
pecte şi să raporteze orice astfel de cazuri autorităţilor competente şi 
organelor de supraveghere bancară, conform prevederilor legale. 

Auditorul analizează nivelul evaluat al riscului inerent şi de control referitor la 
activităţile bancare private atunci când determină natura, momentul sau durata 
aplicării şi întinderea procedurilor de fond. Lista următoare identifică mulţi din 
factorii frecvenţi de risc de audit ce trebuie avuţi în vedere la determinarea natu-
rii, momentului sau duratei de aplicare şi întinderii procedurilor ce urmează a fi 
aplicate. Întrucât activitatea bancară privată implică în mod frecvent activităţi de 
management al activelor, factorii de risc de audit asociaţi activităţilor de manage-
ment al activelor sunt şi ei incluşi mai jos. 

 y Conformitatea cu cerinţele de reglementare. Activitatea bancară privată 
este puternic reglementată în multe ţări. Acesta determină luarea în con-
siderare a raportărilor de către client conform cerinţelor de reglementa-
re, a rapoartelor directe adresate de auditor organelor de reglementare 
şi, de asemenea, al reputaţiei şi riscului financiar care poate apărea în 
eventualitatea încălcării de către bancă a cerinţelor de reglementare. De 
asemenea, natura activităţilor bancare private poate mări susceptibili-
tatea implicării băncii în activităţi de spălare a banilor şi, astfel, poate 
genera riscuri operaţionale, de reglementare şi reputaţionale mai mari, 
care ar putea avea implicaţii asupra auditului. 

 y Confidenţialitatea. Aceasta este în general o trăsătură a activităţii ban-
care private. Pe lângă confidenţialitatea normală pe care multe ţări o 
prevăd în relaţia bancă/client, multe jurisdicţii în care activitatea banca-
ră privată este frecventă au norme suplimentare privind secretul bancar 
care ar putea reduce posibilitatea organelor de reglementare, autorităţi-
lor fiscale sau poliţiei, din jurisdicţia proprie sau din alte jurisdicţii, să 
acceseze informaţii despre clienţi. Băncile pot căuta să impună restricţii 
în ceea ce priveşte accesului auditorului la numele clienţilor privaţi ai 
băncii, afectând capacitatea auditorului de a identifica tranzacţiile cu 
părţi afiliate. O problemă conexă este aceea că băncii i se poate cere de 
către client să nu expedieze corespondenţa, inclusiv extrasele de cont 
(conturile de păstrare a corespondenţei). Aceasta poate reduce capaci-
tatea auditorului de a obţine probe privind exhaustivitatea şi exactitatea 
şi, în absenţa unor proceduri alternative adecvate, auditorul analizează 
implicaţiile asupra raportului de audit.
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 y Fraudele comise de conducere. Confidenţialitatea strânsă şi natura per-
sonală a relaţiilor bancare private pot reduce eficienţa controalelor inter-
ne care asigură supervizarea şi supravegherea angajaţilor care se ocupă 
de afacerile clienţilor privaţi. Gradul înalt de încredere personală care 
poate exista între un client şi bancherul său privat poate spori riscul prin 
aceea că mulţi bancheri privaţi beneficiază de un anumit grad de auto-
nomie asupra gestionării afacerilor clienţilor lor. Riscul este exacerbat 
în măsura în care clienţii privaţi s-a putea să nu se găsească în situaţia de 
a-şi verifica operaţiunile în mod regulat, după cum s-a explicat mai sus. 

 y Servicii menite să transfere în mod legal, într-o anumită măsură, drep
tul de proprietate/controlul asupra activelor unor terţe părţi, inclusiv 
contracte de administrare şi alte contracte similare. Astfel de acte nu 
se limitează doar la relaţiile bancare private şi, cu toate acestea, sunt 
foarte frecvent prezente în astfel de situaţii. Pentru bancă, există riscul 
ca termenii contractului de administrare sau ai altui contract să nu fie 
respectaţi sau să nu respecte legea aplicabilă. Aceasta expune banca la 
o posibilă răspundere faţă de beneficiari. Controalele din acest domeniu 
sunt deosebit de importante, dat fiind faptul că erorile sunt deseori iden-
tificate doar atunci când contractul de administrare este revocat sau re-
ziliat sau cade în desuetudine. Deseori bancherii privaţi sunt implicaţi şi 
în întocmirea de testamente sau alte documente similare şi acţionează ca 
executori. Redactarea improprie a unui testament poate avea consecinţe 
financiare asupra băncii. În acest domeniu şi în cel al monitorizării acti-
vităţii de executor trebuie să existe controale. Auditorul analizează dacă 
există datorii neprezentate în situaţiile financiare cu privire la astfel de 
servicii. Cerinţele de confidenţialitate pot afecta capacitatea auditorului 
de a obţine probe de audit suficiente şi adecvate şi, dacă acesta este ca-
zul, auditorul va lua în considerare implicaţiile asupra raportului său. În 
final, serviciile de administrare şi alte servicii similare furnizate de bănci 
sunt deseori oferite prin intermediul unor terţe-părţi. Auditorul analizea-
ză factorii de risc de audit care rămân pentru serviciile sub-contractate, 
procedurile necesare pentru înţelegerea riscurilor şi relaţiilor şi evalu-
ează controalele asupra şi în cadrul furnizorului-colaborator de servicii.  

 y Riscul de credit. Riscul de credit este de cele mai multe ori mai com-
plex atunci când serviciile bancare private sunt oferite datorită naturii 
cerinţelor de finanţare ale clienţilor lor. Deseori, următoarele servicii 
fac dificilă evaluarea riscului de credit: facilităţi structurate (tranzacţii 
de creditare cu multiple obiective care se adresează cerinţelor clientului 



186 IAPS 1006

AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR

în domenii precum fiscalitate, reglementare, acoperirea riscului etc)”; 
bunuri neobişnuite oferite drept garanţie (de exemplu, colecţii de artă, 
bunuri imobile care nu pot fi uşor vândute, active imobilizate a căror 
valoare depinde de fluxuri de numerar viitoare); şi folosirea garanţiilor 
personale (fidejusiune). 

 y Custodie. Băncile private pot oferi servicii de custodie clienţilor pentru 
bunuri sau valori cu existenţă fizică. Factorii de risc de audit aferenţi 
sunt similari celor prezentaţi mai jos la Gestionarea activelor. 

Gestionarea activelor 
Următorii factori de risc sunt prezentaţi ca şi considerente în planificarea strategi-
ei şi executării auditului activităţilor de management al activelor unei bănci. Fac 
parte din acest domeniu administrarea fondurilor, administrarea pensiilor, meca-
nismele menite să transfere în mod legal, într-o anumită măsură, dreptul de propri-
etate/controlul asupra activelor către terţe-părţi, cum ar fi contractele de adminis-
trare sau alte contracte similare etc. Această enumerare nu este exhaustivă întrucât 
industria serviciilor financiare evoluează rapid. 

 y Când administratorul activelor şi activele însele nu sunt ambele audi
tate de acelaşi auditor. Performanţele administratorului de active şi ale 
activelor sunt în general strâns legate între ele. Este mai uşor să identi-
fici şi să înţelegi implicaţiile unei probleme apărute într-o entitate asupra 
situaţiilor financiare ale celeilalte dacă ambele sunt auditate de aceeaşi 
firmă de audit, sau dacă s-a făcut o convenţie care să permită schimbul 
de informaţii între cele două firme de audit. Dacă nu există obligaţia ca 
atât activele cât şi administratorul activelor să fie auditaţi, sau dacă ac-
cesul la cealaltă firmă de audit nu este posibil, auditorul hotărăşte dacă 
se află în situaţia de a-şi forma un punct de vedere complet. 

 y Responsabilitatea fiduciară faţă de terţi. Administrarea greşită a fon-
durilor de la terţi poate avea un efect financiar sau reputaţional asupra 
administratorului de active. Problemele care fac parte din această cate-
gorie sunt: 

 ○ Ţinerea improprie a evidenţelor; 
 ○ Controale inadecvate asupra protecţiei şi evaluării activelor; 
 ○ Controale inadecvate pentru prevenirea fraudelor comise de mana-

gerul de fonduri; 
 ○ Segregare fizică şi/sau juridică inadecvată a fondurilor clienţilor 

faţă de cele ale managerului sau ale altor clienţi (deseori un aspect 
reglementat); 
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 ○ Segregare inadecvată a investiţiilor clienţilor faţă de investiţiile 
proprii ale managerului (fie personale fie corporatiste fie ambele) 
sau de cele ale altor clienţi; 

 ○ Segregare inadecvată a personalului băncii angajat în gestionarea 
activelor faţă de cel angajat în alte operaţiuni; 

 ○ Nerespectarea mandatului dat de clienţi sau a politicii de investiţii 
în baza căreia trebuie să fie administrate fondurile; şi 

 ○ Nerespectarea cerinţelor de raportare (contractuale sau regulatorii) 
faţă de clienţi. 

 y Se analizează politicile şi controalele asupra accepturilor date de clienţi; 
a deciziilor de investiţii; a conformităţii cu instrucţiunile clienţilor; a 
conflictelor de interes; a conformităţii cu reglementările; a segregării şi 
păstrării fondurilor şi a raportării adecvate asupra activelor şi tranzacţi-
ilor cu clienţii. 

 y Remunerarea administratorului de fonduri. Există o probabilitate ridi-
cată ca administratorii de fonduri să ia decizii imprudente sau ilegale 
bazate pe dorinţa unor câştiguri personale prin intermediul unor prime 
sau stimulente. 

 y Tehnologia. Tehnologia este critică pentru funcţionarea majorităţii com-
paniilor de administrare a fondurilor, de aceea se examinează securita-
tea, exhaustivitatea şi exactitatea datelor şi a introducerii de date când 
auditul se bazează pe controale computerizate, precum şi întregul mediu 
de control computerizat. Se verifică existenţa unor controale adecvate 
care să asigure înregistrarea separată a tranzacţiilor în numele clienţilor 
de cele proprii ale băncii. 

 y Globalizarea şi diversificarea internaţională. Acestea sunt trăsături ale 
multor administratori de active şi pot genera riscuri adiţionale datorate 
diversităţii de practici în rândul ţărilor cu privire la probleme precum re-
guli de preţ şi custodie, regulamente, sisteme juridice, practici de piaţă, 
reguli de prezentare a informaţiilor şi standarde de contabilitate. 
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Glosar de termeni

Rezerve ascunse Anumite cadre de raportare financiară permit băncilor să 
manipuleze profitul raportat prin transferarea sumelor la 
rezervele neprezentate în anii în care obţin profituri mari 
şi prin transferarea sumelor din aceste rezerve atunci când 
înregistrează pierderi sau profituri mici. Profitul raportat 
este valoarea rămasă după astfel de transferuri. Practica 
în cauză a servit să creeze aparenţa unei stabilităţi mai 
mari pentru bancă prin reducerea volatilităţii rezultatelor 
sale, şi ar contribui la prevenirea pierderii încrederii în 
banca respectivă prin reducerea numărului de ocazii în 
care ar trebui să raporteze rezultate slabe. 

Conturi nostro Conturi la o bancă corespondentă, al căror titular este 
banca.  

Provizion O ajustare a valorii de înregistrare a unui activ pentru a 
lua în considerare factori care ar putea reduce valoarea 
activului pentru entitate. Se mai numeşte şi ajustare. 

Indicatori prudenţiali Indicatori utilizaţi de organele de reglementare pentru a 
determina tipurile şi valoarea creditelor pe care le poate 
acorda o bancă. 

Testarea la limită Testarea unui model de evaluare prin utilizarea unor ipo-
teze şi date iniţiale în afara condiţiilor normale de piaţă şi 
verificarea credibilităţii în continuare a predicţiilor mo-
delului. 

Conturi vostro Conturi deschise la bancă, al căror titular este o bancă 
corespondentă. 
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Materiale de referinţă

Iată o listă de material pe care auditoria situaţiilor financiare ale unei bănci le pot 
considera utile.

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară:

Publicaţia 30: Principii de bază pentru o supraveghere bancară eficientă. Basel, 
1997.

Publicaţia 33: Cadru pentru sistemele de control intern în organizaţiile bancare. 
Basel, 1998.

Publicaţia 55: Practici solide pentru contabilitatea şi prezentarea creditelor. Basel, 
1999.

Publicaţia 56: Îmbunătăţirea guvernanţei corporatiste în organizaţiile bancare. Ba-
sel, 1999

Publicaţia 72: Auditul intern în organizaţiile bancare şi relaţia autorităţilor de su-
praveghere cu auditoria interni şi externi. Basel, 2000.

Publicaţia 75: Principii pentru managementul riscului de credit. Basel, 2000.

Publicaţia 77: Diligenţa cuvenită clienţilor pentru bănci. Basel, 2001.

Publicaţia 82: Principii de management al riscului în operaţiunile bancare electro-
nice. Basel, 2001.

Publicaţiile Comitetului de la basel pentru supraveghere bancară pot fi descărcate 
de pe web site-ul Băncii pentru Reglemente Internaţionale: http:// www.bis.org

Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate:

IAS 30: Prezentări de informaţii în situaţiile financiare ale băncilor şi instituţiilor 
financiare similar. Londra, 1999.

IAS 32: Instrumente financiare: prezentare şi descriere.Londra, 2000.

IAS 37: Provizioane, datorii contingente şi active contingente.Londra, 1998.

IAS 39: Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare.Londra, 2000.

În plus, o serie de organism-membre ale IFAC au emis material de referinţă şi de 
îndrumare despre bănci şi auditul situaţiilor financiare ale băncilor.
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Introducere 

Scopul acestei Declaraţii 
1. Aspectele privind mediul înconjurător devin importante pentru un număr 

din ce în ce mai mare de entităţi şi pot avea, în anumite circumstanţe, un 
impact semnificativ asupra situaţiilor lor financiare. Aceste probleme sunt 
de un interes crescând pentru utilizatorii situaţiilor financiare. Recunoaşte-
rea, cuantificarea şi prezentarea acestor aspecte constituie responsabilitatea 
conducerii.

2. Pentru unele entităţi, aspectele privind mediul înconjurător nu sunt impor-
tante. Totuşi, atunci când aceste aspecte sunt semnificative pentru o entitate, 
poate exista riscul unor denaturări semnificative (incluzând aici şi prezenta-
rea inadecvată de informaţii) în situaţiile financiare datorate unor asemenea 
aspecte: în aceste cazuri, auditorul trebuie să acorde atenţia cuvenită aspec-
telor privind mediul înconjurător în auditul situaţiilor financiare.

3. Aspectele privind mediul înconjurător pot fi complexe şi de aceea pot ne-
cesita analize suplimentare din partea auditorilor. Această Declaraţie oferă 
un sprijin practic auditorilor prin descrierea:
(a) Consideraţiilor principale ale auditorilor în cadrul unui audit al situaţii-

lor financiare cu privire la aspectele privind mediul înconjurător; 
(b) Exemplelor de posibil impact al aspectelor privind mediul înconjurător 

asupra situaţiilor financiare; şi 
(c) Recomandărilor pe care auditorul trebuie să analizeze atunci când exer-

cită raţionamentul profesional în acest context, pentru a determina na-
tura, momentul şi întinderea procedurilor de audit cu privire la: 
(i) Cunoaşterea clientului (ISA 310 „Cunoaşterea clientului”)3; 
(ii) Evaluarea riscurilor şi controlul intern( (ISA 400 „Evaluarea riscu-

lui şi controlul intern(”)4; 
(iii) Considerente privind legislaţia şi reglementările în vigoare (ISA 

250 „Respectarea legislaţiei şi reglementărilor în auditul situaţiilor 
financiare”); şi 

(iv) Alte proceduri de fond (ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert” 
şi alte câteva).  

Recomandările de la punctul (c) reflectă desfăşurarea tipică a procesului de 
audit. Având acumulate  suficiente cunoştinţe despre activitatea clientului, 
auditorul evaluează riscul unor denaturări semnificative în situaţiile finan-

3 Vezi nota de subsol 1
4 Vezi nota de subsol 2
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ciare. Această evaluare include analizarea legilor şi reglementărilor privind 
mediul înconjurător care se pot aplica entităţii şi oferă auditorului o bază 
pentru a decide dacă în cursul auditului situaţiilor financiare este nevoie 
să acorde atenţie aspectelor privind mediul înconjurător.  Anexa 1 oferă 
întrebări ilustrative pe care un auditor le poate lua în considerare atunci 
când urmăreşte să obţină o cunoaştere a activităţii clientului, incluzând şi 
o înţelegere a mediului de control al entităţii şi a procedurilor de control 
dintr-un punct de vedere legat privind mediul înconjurător. Anexa 2 oferă 
exemple de proceduri de fond pe care le poate efectua un auditor în sco-
pul de a detecta o denaturare semnificativă în situaţiile financiare, datorată 
problemelor privind mediul înconjurător. Aceste anexe sunt incluse numai 
în scop ilustrativ. Aceasta înseamnă că nu este obligatoriu ca toate, sau nici 
măcar unele dintre întrebările sau exemplele date, să fie adecvate oricărui 
caz particular. 

4. Această Declaraţie nu stabileşte noi principii de bază sau proceduri esenţi-
ale: scopul ei este de a ajuta auditorii şi de a dezvolta o practică bună, prin 
furnizarea de recomandări cu privire la aplicarea ISA în cazurile în care 
aspectele privind mediul înconjurător sunt semnificative pentru situaţiile fi-
nanciare ale entităţii. Măsura în care oricare dintre procedurile de audit de-
scrise în această Declaraţie poate fi adecvată în cazuri particulare necesită 
exercitarea raţionamentului profesional al auditorului în lumina cerinţelor 
ISA şi a circumstanţelor în care se găseşte entitatea.  

5. Această Declaraţie nu furnizează recomandări pentru auditul situaţiilor 
financiare al societăţilor de asigurări cu privire la daunele ce rezultă din 
poliţele de asigurare asociate cu aspectele privind mediul înconjurător care 
afectează asiguraţii.  

Considerente principale ale auditorului în ceea ce priveşte aspectele 
privind mediul înconjurător 
6. Obiectivul unui audit al situaţilor financiare este: „…de a da posibilitatea 

auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă aces-
tea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un 
cadru de raportare financiară aplicabil.” (ISA 200 „Obiectivele şi principii-
le generale care guvernează un audit al situaţiilor financiare”, paragraful 2).  

7. Opinia auditorului se referă la situaţiile financiare considerate ca un întreg 
şi nu la vreun aspect specific. Pentru planificarea şi efectuarea proceduri 
de audit şi atunci când evaluează şi raportează rezultatele care decurg din 
acestea, auditorul trebuie să recunoască faptul că nerespectarea de către 



194 IAPS 1010

LUAREA ÎN CONSIDERARE A ASPECTELOR PRIVIND MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

entitate a legilor şi normelor de reglementare în vigoare poate afecta în 
mod semnificativ situaţiile financiare. Totuşi, nu se poate aştepta ca un au-
dit să detecteze neconformitatea cu toate legile şi normele de reglementare 
(ISA 250, paragraful 2). În particular, cu privire la gradul de respectare 
de către entitate a legilor şi normelor de reglementare legate de protecţia 
mediului, scopul auditorului nu este acela de a planifica auditul în aşa fel 
încât să detecteze posibilele încălcări ale legilor şi normelor privind mediul 
înconjurător; nici procedurile auditorului nu sunt suficiente pentru a trage 
o concluzie asupra gradului de respectare de către entitate a legilor şi nor-
melor de reglementare cu privire la mediu sau asupra gradului de adecvare 
a controalelor entităţii asupra aspectelor privind mediul înconjurător.

8. În toate misiunile de audit, atunci când elaborează planul general de audit, 
auditorul evaluează riscul inerent la nivelul situaţiilor financiare (ISA 400, 
paragraful 115). Auditorul aplică raţionamentul profesional pentru a eva-
lua factorii relevanţi în această apreciere.  În anumite cazuri, aceşti factori 
pot include riscul unor denaturări semnificative datorate aspectelor privind 
mediul înconjurător. Necesitatea de a lua în considerare aspectele privind 
mediul înconjurător, precum şi măsura în care acestea sunt luate în consi-
derare, într-un audit al situaţiilor financiare depinde de raţionamentul au-
ditorlui cu privire la măsura în care aspectele privind mediul înconjurător 
dau naştere unui risc de denaturări semnificative în situaţiile financiare. În 
unele cazuri, se poate considera că nu este nevoie de proceduri de audit 
specifice. În alte cazuri, totuşi, auditorul aplică raţionamentul profesional 
pentru a determina natura, momentul şi aria de cuprindere a proceduri-
lor specifice considerate necesare în scopul de a obţine suficiente probe 
de audit adecvate conform cărora situaţiile financiare nu conţin denaturări 
semnificative. Dacă auditorul nu are competenţa profesională să efectueze 
aceste proceduri, atunci trebuie să ceară asistenţă tehnică de la specialişti 
cum ar fi avocaţi, ingineri, sau alţi experţi în domeniul mediului. 

9. Pentru a concluziona că o entitate îşi desfăşoară activitatea în conformitate 
cu legile sau normele privind mediul înconjurător în vigoare, în mod obiş-
nuit este nevoie de aptitudinile tehnice ale experţilor în domeniul mediu, 
aptitudini pe care auditorul poate nu le posedă. Stabilirea faptului că un 
eveniment sau o condiţie particulară care atrage atenţia auditorului repre-
zintă o neconformitate cu legile şi normele privind mediul înconjurător se 
face printr-o determinare legală, care, în mod obişnuit, nu intră în sfera 
competenţei profesionale a auditorului. Totuşi, ca şi în cazul altor legi şi 
norme de reglementare: 

5 Vezi nota de subsol 2
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„…Pregătirea, experienţa şi înţelegerea de către auditor a entităţii şi a sectorului 
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea poate furniza o bază pentru recunoaş
terea faptului că unele acţiuni ce atrag atenţia auditorului constituie o potenţială 
nerespectare a legilor şi normelor de reglementare. Determinarea faptului că o 
acţiune constituie sau este probabil să constituie o nerespectare este bazată, în 
general, pe opinia unui expert informat, calificat să practice dreptul, dar în final 
acest lucru poate fi stabilit numai în justiţie”. (ISA 250, paragraful 4.)  

Aspectele privind mediul înconjurător şi impactul lor asupra situaţii-
lor financiare 
10. Pentru scopul acestei Declaraţii, expresia „aspecte privind mediul înconju-

rător” este definită ca: 
(a) Iniţiativele de a preveni, a reduce sau a remedia pagubele provocate 

mediului înconjurător, sau de a conserva resursele reciclabile sau nere-
ciclabile (asemenea iniţiative pot fi cerute de către legile sau normele 
privind mediul înconjurător în vigoare, sau prin contract, sau pot fi 
întreprinse în mod voluntar); 

(b) Consecinţe ale încălcării legilor şi normelor privind mediul înconjură-
tor; 

(c) Consecinţe ale pagubelor provocate mediului înconjurător asupra alto-
ra sau asupra resurselor naturale; şi 

(d) Consecinţe ale obligaţiilor indirecte impuse prin lege (de exemplu, 
obligaţii pentru pagube provocate de proprietarii anteriori).  

11. Unele exemple de aspecte privind mediul înconjurător care afectează situ-
aţiile financiare sunt următoarele: 

 y Introducerea legilor şi normelor privind mediul înconjurător poate im-
plica o depreciere a activelor şi, în consecinţă, nevoia de a reduce valoa-
rea lor contabilă; 

 y Nerespectarea cerinţelor legale privind aspectele legate de mediul în-
conjurător, cum ar fi emisiile de noxe sau deversările de deşeuri, sau 
schimbări în legislaţie cu efect retroactiv, pot cere o angajare a costurilor 
de remediere, de compensare sau a costurilor legale; 

 y Unele entităţi, de exemplu cele din industria extractivă (exploatările de 
gaz sau petrol sau cele miniere), întreprinderile chimice sau societăţile 
de reciclare pot să-şi creeze obligaţii privind mediul înconjurător ca o 
consecinţă directă a principalelor activităţi desfăşurate; 

 y Obligaţiile implicite care emană dintr-o iniţiativă voluntară, de exemplu 
o entitate poate să fi identificat contaminarea pământului şi, fără a avea 
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vreo obligaţie legală, poate să fi luat decizia de a remedia această proble-
mă, datorită preocupării pentru reputaţia sa pe termen lung şi a relaţiei 
cu comunitatea6. 

 y O entitate poate avea nevoie să prezinte existenţa unui datorii contingen-
te acolo unde cheltuielile privind aspectele privind mediul înconjurător 
nu pot fi estimate în mod rezonabil; şi 

 y În situaţii extreme, nerespectarea anumitor legi şi norme privind mediul 
înconjurător poate afecta continuitatea unei entităţi conform principiului 
de continuitate a activităţii şi, în consecinţă, poate afecta prezentările de 
informaţii şi baza de întocmire a situaţiilor financiare.  

12. La data publicării acestei Declaraţii există puţine standarde contabile care 
sunt aplicabile, fie Standardele Internaţionale de Contabilitate, fie standar-
de naţionale, care tratează în mod explicit recunoaşterea, cuantificarea şi 
prezentarea consecinţelor aspectelor privind mediul înconjurător asupra si-
tuaţiilor financiare. Totuşi, standardele contabile existente oferă în general 
consideraţii globale adecvate care se aplică de asemenea pentru recunoaş-
terea, cuantificarea şi prezentarea problemelor privind mediul înconjurător 
în situaţiile financiare.7 

Recomandări cu privire la aplicarea ISA 310 „Cunoaşterea clientului”8

13. În toate misiunile de audit este necesară o cunoaştere suficientă a activităţii 
clientului pentru a permite auditorului să identifice şi să înţeleagă aspecte-
le care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare, asupra 
procesului de audit şi asupra raportului de audit (ISA 310, paragraful 2). În 

6 Termenul „obligaţii implicite” (spre deosebire de „obligaţii legale prezente”) a fost clarificat de 
către Comitetul Internaţional pentru Standarde Contabile după cum urmează: „Uneori acţiunile sau 
declaraţiile conducerii unei întreprinderi, sau schimbările în mediul economic, influenţează în mod 
direct estimările rezonabile sau acţiunile celor din afara întreprinderii şi, deşi nu au împuternicire 
legală, aceştia au dreptul să aplice alte sancţiuni care lasă întreprinderea fără nici o alternativă 
reală în privinţa anumitor cheltuieli. Asemenea obligaţii sunt denumite uneori „obligaţii implici-
te” (IASC: ED 59 Standard Internaţional de Contabilitate Propus „Provizioane, datorii şi active 
contingente”, paragraful 16). După publicarea acestei Declaraţii, a apărut Standardul Internaţional 
Contabil (ISA) 37, „Provizioane, datorii şi active contingente”.
7 De exemplu, Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 10, „Contingenţe şi evenimente ul-
terioare datei bilanţului”, oferă considerente generale care se aplică la recunoaşterea şi prezentarea 
pierderilor contingente, inclusiv a pierderilor apărute ca o consecinţă a aspectelor privind mediul 
înconjurător. IAS 10 este în mod curent revizuit de către IASC. ED: 59 Standardul Internaţional de 
Contabilitate Propus, „Provizioane, datorii şi active contingente” conţine unele exemple de obliga-
ţii privind mediul înconjurător. După publicarea acestei Declaraţii a apărut, IAS 10, „Evenimente 
petrecute după data bilanţului contabil” şi IAS 37, „Provizioane, datorii şi active contingente”.
8 Vezi nota de subsol 1



197 IAPS 1010

LUAREA ÎN CONSIDERARE A ASPECTELOR PRIVIND MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

obţinerea unei cunoaşteri suficiente a activităţii respective, auditorul anali-
zează condiţiile importante care afectează activitatea entităţii şi a domeniu-
lui în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, cum ar fi cerinţele şi aspectele 
privind mediul înconjurător.  

14. Nivelul de cunoştinţe ale auditorului în ceea ce priveşte aspectele privind 
mediul înconjurător, adecvat pentru o anumită misiune, este mai mic decât 
cel deţinut în mod obişnuit de către conducere sau experţii în domeniul 
mediului. Totuşi, nivelul de cunoaştere al auditorului trebuie să fie suficient 
pentru a-i da posibilitatea acestuia să identifice şi să obţină o înţelegere 
a evenimentelor, tranzacţiilor şi a practicilor legate de aspectele privind 
mediul înconjurător care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor 
financiare şi asupra auditului.  

15. Auditorul analizează domeniul de activitate în care operează entitatea, de-
oarece poate fi relevant pentru posibila existenţă a datoriilor şi contingen-
ţelor legate de mediul înconjurător. Anumite domenii de activitate, prin 
natura lor, tind să fie expuse unor riscuri de mediu9 importante. Acestea 
includ industria chimică, industria petrochimică, industria farmaceutică, 
metalurgică, mineritul şi industria utilităţilor. 

16. Cu toate acestea, o entitate nu trebuie să îşi desfăşoare activitatea într-una 
din aceste industrii pentru ca să fie supusă unor riscuri de mediu importan-
te. Potenţiala expunere la riscuri de mediu semnificative poate să apară în 
general pentru orice entitate care: 
(a) Face obiectul legilor şi normelor privind mediul înconjurător într-o 

măsură substanţială; 
(b) Este proprietară, sau deţine controlul asupra unor terenuri contaminate 

de proprietarii anteriori („obligaţie indirectă”); sau 
(c) Are activităţi de producţie care: 

(i) Pot cauza contaminarea solului şi a pânzei freatice, a apei de supra-
faţă sau poluarea aerului; 

(ii)  Folosesc substanţe periculoase; 
(iii) Generează sau procesează deşeuri periculoase; sau 
(iv) Pot avea un efect nociv asupra clienţilor, angajaţilor, sau asupra 

oamenilor care locuiesc în vecinătatea amplasamentelor entităţii.  
Recomandări cu privire la aplicarea ISA 400 „Evaluarea riscului şi contro-
lul intern”10

17. Această secţiune a Declaraţiei oferă recomandări suplimentare pentru apli-
9 „Riscul de mediu” este definit în paragraful 18 al acestei Declaraţii ca o posibilă componentă a 
riscului inerent.
10 Vezi nota de subsol 2
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carea anumitor aspecte din ISA 400, prin explicarea relaţiei dintre aspectele 
privind mediul înconjurător şi modelul riscului de audit. Mai exact, aceasta 
oferă exemple de posibile aspecte pe care auditorul le are în vedere în legă-
tură cu aspectele privind mediul înconjurător în ceea ce priveşte:
(a) Evaluarea riscului inerent; 
(b) Sistemul contabil şi sistemul de control intern; 
(c) Mediul de control; şi 
(d) Procedurile de control
(e) Riscul inerent 

18. Auditorul aplică raţionamentul profesional pentru a evalua factorii rele-
vanţi în aprecierea riscului inerent pentru dezvoltarea planului general de 
audit. În anumite cazuri aceşti factori pot include riscul unor denaturări 
semnificative în situaţiile financiare datorate aspectelor privind mediul în-
conjurător („riscul de mediu”). Astfel, riscul de mediu poate fi o compo-
nentă a riscului inerent. 

19. Exemple de risc de mediu la nivelul situaţiei financiare sunt: 
 y Riscul costurilor de conformitate apărute ca urmare a aplicării cerinţelor 

din legislaţie sau a celor contractuale; 
 y Riscul de nerespectare a legilor şi normelor privind mediul înconjurător; 

şi 
 y Efectele posibile ale cerinţelor privind mediul înconjurător specifice cli-

enţilor şi reacţiile lor posibile la politica privind mediul înconjurător a 
entităţii.  

20. Atunci când elaborează planul de audit, dacă auditorul consideră că riscul 
de mediu este o componentă semnificativă în evaluarea riscului inerent, 
atunci auditorul leagă această apreciere de soldurile conturilor şi de clasele 
de tranzacţii semnificative la nivel de afirmaţie. (ISA 400, paragraful 11).  

21. Exemple de risc de mediu la nivelul soldurilor conturilor sau al claselor de 
tranzacţii, sunt: 

 y Măsura în care un sold al contului se bazează pe estimări contabile com-
plexe cu privire la problemele privind mediul înconjurător (de exemplu, 
evaluarea unui provizion privind mediul înconjurător pentru îndepăr-
tarea unui teren contaminat şi viitoarea restaurare a locului). ISA 540 
„Auditul estimărilor contabile” oferă instrucţiuni pentru auditori în 
aceste situaţii. Riscul inerent este mare dacă există o lipsă de date pe 
care să se bazeze o estimare rezonabilă, de exemplu, datorită tehno-
logiilor complexe pentru îndepărtarea şi restaurarea locului respectiv; 
Măsura în care un sold al unui cont este afectat de tranzacţii neobişnuite 
sau în afara rutinei, care implică aspecte privind mediul înconjurător.  
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Sistemul contabil şi sistemul de control intern  
22. Este responsabilitatea conducerii să conceapă şi să aplice controale interne 

pentru a desfăşura, pe cât este posibil, desfăşurarea eficientă şi legală a ac-
tivităţii, incluzând şi aspectele privind mediul înconjurător. Modul în care 
conducerea pune în practică controlul asupra aspectelor privind mediul în-
conjurător diferă de la caz la caz: 

 y Entităţile cu un nivel scăzut de expunere la riscurile de mediu, sau enti-
tăţile mai mici, probabil vor monitoriza şi controla aspectele lor privind 
mediul înconjurător ca parte a sistemului lor normal de contabilitate şi 
de control intern; 

 y Unele entităţi care lucrează în sectoare cu un nivel înalt de expunere 
la riscurile de mediu pot concepe şi aplica în acest scop un subsistem 
separat de control intern, fapt care este în conformitate cu standardele 
existente pentru „Sisteme de administrare a problemelor privind mediul 
înconjurător (EMS)”;11 şi 

 y Alte entităţi concep şi aplică toate controalele lor într-un sistem de con-
trol integrat, cuprinzând politici şi proceduri legate de aspectele contabi-
le, privind mediul înconjurător şi de alte aspecte (de exemplu, calitatea, 
sănătatea şi siguranţa).  

23. Pentru scopurile auditorului nu contează modul în care conducerea reali-
zează de fapt controlul asupra problemelor privind mediul înconjurător. În 
particular, lipsa unui EMS nu înseamnă că auditorul trebuie să concluzio-
neze că există un control inadecvat asupra aspectelor privind mediul încon-
jurător în desfăşurarea activităţii.  

24. Numai dacă, aplicând raţionamentul profesional, auditorul consideră că as-
pectele privind mediul înconjurător pot avea un efect semnificativ asupra 
situaţiilor financiare ale unei entităţi, acesta trebuie să obţină o bună înţe-
legere a politicilor şi procedurilor semnificative ale entităţii cu privire la 
monitorizarea şi controlarea de către aceasta a aspectelor privind mediul 
înconjurător respective („controalele privind mediul înconjurător” ale en-

11 Standardele pentru un EMS au fost emise de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO 
14001: “Sisteme de management al mediului – Specificaţii şi instrucţiuni de utilizare” Organizaţia 
Internaţională de Standardizare, Geneva, Elveţia, prima ediţie 1996-09-01). Specificaţia cere or-
ganizaţiilor participante să dezvolte şi să implementeze o abordare sistematică privind gestionarea 
aspectelor de mediu semnificative. De asemenea, include un angajament de îmbunătăţire continuă. 
Atunci când în anumite ţări sau regiuni sunt utilizate alte standarde pentru EMS, cum sunt stan-
dardele emise de Comisia Europeană în numele unei entităţi participante la eco-management şi 
scheme de audit (EMAS), acele standarde naţionale sau regionale pot fi utilizate ca etaloane de 
entitate.
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tităţii), pentru a planifica auditul şi a dezvolta o abordare eficientă a aces-
tuia. În asemenea cazuri auditorul este preocupat numai de acele controale 
privind mediul înconjurător (din interiorul sau din afara sistemului contabil 
şi a celui de control intern) care sunt considerate relevante pentru auditul 
situaţiilor financiare.

Mediul de control 
25. În toate misiunile de audit, auditorul obţine o înţelegere suficientă a mediu-

lui de control pentru a evalua atitudinea directorilor şi a conducerii, gradul 
lor de cunoştinţă şi acţiunile privind controalele interne şi importanţa lor 
în entitate (ISA 400, paragraful 19). Condiţii similare cu cele descrise în 
paragraful 24 al acestei declaraţii se aplică pentru necesitatea auditorilor 
de a obţine o înţelegere a mediului de control. Factorii ce acţionează în ob-
ţinerea unei înţelegeri a mediului de control cu privire la aspectele privind 
mediul înconjurător pot include: 

 y Funcţionarea consiliului de administraţie şi al comitetelor sale cu privire 
la controalele privind mediul înconjurător ale entităţii; 

 y Filozofia conducerii şi stilul de acţiune, precum şi abordarea de către 
aceasta a aspectelor privind mediul înconjurător, cum ar fi orice efort 
de a îmbunătăţi performanţele referitoare la mediu ale entităţii, partici-
parea în programele de certificare pentru EMS a entităţii şi publicarea 
voluntară a rapoartelor privind mediul înconjurător12. Aceasta include, 
de asemenea, reacţia conducerii la influenţe externe, cum ar fi cerinţele 
de monitorizare şi de conformitate impuse de către organismele de re-
glementare şi agenţiile care asigură punerea acestora în aplicare; 

 y Structura organizaţională a entităţii şi metodele de desemnare a autori-
tăţii şi responsabilităţii pentru a asigura funcţiile operaţionale privind 
mediul înconjurător şi cerinţele de reglementare; şi 

 y Sistemul de control al conducerii, inclusiv funcţia de audit intern, desfă-
şurarea „auditurilor de mediu” (vezi paragraful 45 al acestei Declaraţii), 
politicile de personal, procedurile şi separarea adecvată a responsabili-
tăţilor.  

12 Un „raport privind mediul înconjurător” este un raport separat de situaţiile financiare, în care 
o entitate furnizează unei terţe părţi informaţii calitative despre angajamentele entităţii privind 
aspectele privind mediul înconjurător ale activităţii, despre politicile şi obiectivele sale în acest do-
meniu, despre realizările sale în abordarea relaţiei dintre activităţile desfăşurate şi riscul de mediu, 
precum şi informaţii cantitative asupra performanţelor sale în problemele de mediu.
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Proceduri de control 
26. Aplicând considerentele şi condiţiile menţionate în paragrafele 18-20, au-

ditorul poate ajunge la concluzia că este nevoie să obţină o înţelegere a con-
troalelor privind mediul înconjurător. Exemple de controale privind mediul 
înconjurător sunt politicile şi procedurile: 

 y De monitorizare a conformităţii cu politica privind mediul înconjurător 
a entităţii, precum şi cu legile şi reglementările privind mediul înconju-
rător relevante; 

 y De menţinere a unui sistem informaţional adecvat pentru probleme pri-
vind mediul înconjurător, care poate include înregistrări, spre exemplu, 
ale cantităţilor fizice de emisii şi deşeuri periculoase, ale caracteristici-
lor privind mediul înconjurător ale produselor ale reclamaţiilor venite 
din partea acţionarilor, ale rezultatelor, inspecţiilor efectuate de către 
agenţiile de impunere, ale apariţiei şi efectelor incidentelor etc.; 

 y De furnizare de date financiare relevante pentru reconcilierea cu infor-
maţiile privind mediul înconjurător, spre exemplu, cantităţile de deşeuri 
produse în conexiune cu costul îndepărtării lor, şi 

 y De identificare a potenţialelor aspecte privind mediul înconjurător şi 
contingenţe conexe care afectează entitatea.  

27. Dacă entitatea a stabilit efectuarea de controale privind mediul înconjură-
tor, auditorul trebuie, de asemenea, să întrebe persoanele care supraveghea-
ză aceste acţiuni dacă au fost identificate aspecte privind mediul înconjură-
tor care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare.  

28. Una dintre posibilităţile auditorului de a obţine o înţelegere a controlului 
entităţii asupra problemelor privind mediul înconjurător poate fi aceea de 
a citi raportul de performanţă al entităţii asupra aspectelor privind mediul 
înconjurător, dacă acesta este disponibil. Acel raport prezintă adesea anga-
jamentele entităţii cu privire la aspectele şi politicile privind mediul încon-
jurător şi controalele sale privind mediul înconjurător cele mai importante.  

Riscul de control 
29. Ulterior obţinerii unei bune înţelegeri a sistemului contabil şi  a sistemului 

de control intern al entităţii, auditorul poate aprecia că este necesar să ana-
lizeze efectele aspectelor privind mediul înconjurător în evaluarea riscului 
de control şi în orice teste ale controalelor care pot fi necesare în sprijinul 
evaluării. (Evaluarea de către auditor a riscului de control este descrisă în 
paragrafele 21-39 ale ISA 400).  
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Recomandări cu privire la aplicarea ISA 250 „Respectarea legislaţiei 
şi reglementărilor în auditul situaţiilor financiare” 
30. Este responsabilitatea conducerii să asigure faptul că operaţiunile entită-

ţii sunt efectuate în conformitate cu legile şi normele de reglementare în 
vigoare. Responsabilitatea pentru prevenirea şi detectarea nerespectărilor 
rămâne a conducerii (ISA 250, paragraful 9). În acest context conducerea 
trebuie să ţină seama de: 

 y Legile şi normele de reglementare care impun responsabilităţi pentru re-
medierea poluării mediului apărută în urma unor evenimente anterioare; 
această răspundere poate să nu se limiteze numai la acţiunile proprii ale 
entităţii, dar poate fi impusă, de asemenea, proprietarului actual al unei 
teren acolo unde daunele au fost produse de către proprietarul anterior 
(„răspundere indirectă”); 

 y Legile privind controlul poluării şi prevenirea acestuia, legi care au ca 
scop identificarea şi reglementarea surselor periodice de poluare, sau de 
reducere a emisiilor sau de descărcare de poluanţilor; 

 y Autorizaţiile privind mediul înconjurător, care în anumite jurisdicţii spe-
cifică condiţiile de funcţionare a entităţii din punctul de vedere al pro-
tejării mediului, de exemplu, o specificare a nivelului maxim de emisii 
admis; şi 

 y Cerinţele autorităţilor de reglementare cu privire la aspectele privind 
mediul înconjurător.  

31. Modificările legislaţiei privitoare la mediu pot avea consecinţe importante 
asupra funcţionării entităţii având ca rezultat chiar impunerea de obligaţii 
legate de evenimente anterioare, care la acea dată nu intrau sub incidenţa 
legii. Un exemplu din prima categorie îl reprezintă modificarea reglemen-
tărilor privind nivelul de zgomot care poate conduce la scurtarea perioadei 
de utilizare viitoare a instalaţiilor şi echipamentelor. Un exemplu din ulti-
ma categorie îl reprezintă o sporire a numărului de standarde care impun 
o obligaţie pentru deşeurile produse în anii anteriori, chiar dacă la vremea 
respectivă această operaţiune era în conformitate cu practicile existente. 

32. Auditorul nu este şi nu poate fi responsabil pentru prevenirea nerespectării 
legilor şi normelor cu privire la mediu. De asemenea, aşa cum se arată în 
paragraful 9, detectarea posibilelor încălcări ale legilor şi normelor privind 
mediul înconjurător depăşeşte în mod obişnuit competenţa profesională a 
auditorului. Totuşi, un audit realizat în conformitate cu ISA este planificat 
şi efectuat cu o atitudine de scepticism profesional, recunoscând faptul că 
auditul poate releva condiţii sau evenimente care pot pune sub semnul în-
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trebării respectarea de către entitate a legilor şi normelor privind mediul 
înconjurător relevante într-o asemenea măsură încât aceste nerespectări pot 
conduce la apariţia de denaturări semnificative în situaţiile financiare.  

33. Ca parte a planificării procesului de audit, auditorul obţine o înţelegere ge-
nerală a acelor legi şi norme privind mediul înconjurător a căror încălcare 
poate în mod rezonabil să conducă la apariţia de denaturări semnificative în 
situaţiile financiare, precum şi a politicilor şi procedurilor utilizate de către 
entitate pentru a se conforma cu acele legi şi norme de reglementare. În 
obţinerea acestei înţelegeri generale, auditorul recunoaşte că nerespectarea 
anumitor legi şi norme privind mediul înconjurător poate avea un impact 
grav asupra operaţiilor entităţii.  

34. Pentru a obţine o înţelegere generală a legilor şi normelor de reglementare 
relevante, în mod obişnuit, auditorul: 

 y Foloseşte cunoştinţele existente despre activitatea şi domeniul în care 
entitatea îşi desfăşoară activitatea; 

 y Întreabă conducerea (inclusiv persoanele cheie însărcinate cu proble-
me privind mediul înconjurător) despre politicile şi procedurile entităţii 
care urmăresc respectarea legilor şi normelor privind mediul înconjură-
tor relevante; 

 y Întreabă conducerea despre legile şi normele privind mediul înconjură-
tor care pot avea un efect fundamental asupra operaţiilor entităţii. Ne-
respectarea acestor cerinţe poate avea ca rezultat încetarea activităţii en-
tităţii sau punerea sub semnul întrebării a continuităţii în exploatare pe 
baza principiului de continuitate a activităţii entităţii; şi 

 y Discută cu conducerea politicile sau procedurile adoptate pentru identi-
ficarea, evaluarea şi contabilizarea litigiilor, reclamaţiilor şi evaluărilor.  

Proceduri de fond 
35. Această secţiune a Declaraţiei oferă recomandări asupra procedurilor de 

fond, inclusiv aplicarea ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert”. 
36. Auditorul analizează nivelele stabilite ale riscului inerent şi ale riscului de 

control în determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere a proce-
durilor de fond necesare pentru a reduce riscul de detectare a denaturărilor 
semnificative din situaţiile financiare la un nivel acceptabil, inclusiv oricare 
din denaturările semnificative în cazul în care entitatea nu reuşeşte să recu-
noască, evalueze, sau prezinte în mod adecvat efectele aspectelor privind 
mediul înconjurător.  

37. Procedurile de fond includ obţinerea de probe prin intervievarea atât a con-



204 IAPS 1010

LUAREA ÎN CONSIDERARE A ASPECTELOR PRIVIND MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

ducerii responsabile pentru întocmirea situaţiilor financiare, cât şi a per-
soanelor cheie responsabile pentru aspectele privind mediul înconjurător. 
Auditorul analizează nevoia de a strânge probe de audit coroborate pentru 
orice afirmaţie cu privire la mediu din surse interne sau externe ale entităţii. 
În anumite situaţii, auditorul poate considera necesară utilizarea serviciilor 
unor experţi în domeniul mediului.

38. Exemple de proceduri de fond pe care un auditor le poate efectua pentru a 
detecta o denaturare semnificativă în situaţiile financiare datorată aspecte-
lor privind mediul înconjurător, sunt oferite în Anexa 2.

39. Majoritatea probelor de audit disponibile auditorului sunt mai degrabă per-
suasive decât conclusive. De aceea, auditorul trebuie să folosească raţiona-
mentul profesional pentru a determina dacă procedurile de fond planificate, 
fie luate individual, fie în ansamblu, sunt adecvate. Utilizarea raţionamen-
tului profesional poate deveni chiar mai importantă datorită numărului de 
dificultăţi cu privire la recunoaşterea şi evaluarea consecinţelor aspectelor 
privind mediul înconjurător în situaţiile financiare, ca de exemplu: 

 y Adesea există o întârziere considerabilă între activitatea care practic ca-
uzează o problemă privind mediul înconjurător şi identificarea acesteia 
de către entitate sau de legiuitori; 

 y Estimările contabile pot să nu aibă un model istoric stabilit, sau pot avea 
o arie largă de rezonabilitate datorită numărului şi naturii ipotezelor care 
stau la baza determinării lor;  

 y Legile şi normele privind mediul înconjurător evoluează şi interpretarea 
acestora poate fi dificilă sau ambiguă. Poate fi necesară consultarea unui 
expert pentru a stabili impactul acestor legi şi norme de reglementare 
asupra evaluării anumitor active (de exemplu, active care conţin azbest). 
Realizarea unei estimări rezonabile privind datoriile pentru obligaţiile 
cunoscute poate părea de asemenea dificilă în practică, sau 

 y Datoriile pot apărea altfel decât ca un rezultat al obligaţiilor legale sau 
contractuale.  

40. În cursul procesului de audit, spre exemplu în colectarea de informaţii des-
pre activitatea clientului, în evaluarea riscului inerent şi de control sau în 
efectuarea anumitor proceduri de fond, unele probe care indică existenţa 
unui risc al unor denaturări semnificative în situaţiile financiare datorită 
problemelor privind mediul înconjurător pot atrage atenţia auditorului. 
Exemple de asemenea circumstanţe includ: 

 y Existenţa unor rapoarte care evidenţiază aspecte semnificative pri-
vind mediul înconjurător, întocmite de către experţi în domeniul me-
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diului, auditori interni sau auditori pentru probleme privind mediul 
înconjurător; 

 y Încălcări ale legilor şi reglementărilor privind mediul înconjurător citate 
în legătură cu, sau în rapoarte emise de către agenţiile de reglementare; 

 y Includerea numelui entităţii într-un registru pus la dispoziţia publicului, 
sau planul pentru înlăturarea efectelor contaminării solului (dacă există 
vreunul);

 y Comentarii în media despre entitate în legătură cu probleme privind me-
diul înconjurător majore;

 y Comentarii legate de probleme privind mediul înconjurător făcute în 
scrisorile avocaţilor; 

 y Probe care indică achiziţionarea de bunuri şi servicii legate de probleme 
privind mediul înconjurător care sunt neobişnuite faţă de natura activi-
tăţilor entităţii; şi 

 y Onorarii ridicate sau onorarii neobişnuite plătite consultanţilor juridici 
sau din domeniul mediului, sau plata unor penalizări ca rezultat al încăl-
cărilor legilor şi reglementărilor privind mediul înconjurător. 

 y În aceste circumstanţe auditorul ia în considerare nevoia de a reevalua 
riscul inerent şi de control şi impactul asupra riscului de detectare. Dacă 
este necesar, auditorul poate decide să consulte un expert în domeniul 
mediului.

Experţi în domeniul mediului 
41. Conducerea este responsabilă pentru estimările contabile incluse în situaţi-

ile financiare. Conducerea poate cere asistenţă tehnică de la specialişti cum 
ar fi avocaţi, ingineri, sau alţi experţi în probleme privind mediul înconjură-
tor care să ajute la întocmirea estimărilor contabile şi a prezentărilor legate 
de aspectele privind mediul înconjurător. Astfel de experţi pot fi implicaţi 
în multe stadii ale procesului de dezvoltare a estimărilor şi prezentărilor 
contabile, incluzând sprijinirea conducerii în: 

 y Identificarea situaţiilor în care se cere recunoaşterea datoriilor şi estimă-
rilor conexe (de exemplu, un inginer în domeniul mediului poate face 
o investigaţie preliminară a unei suprafeţe pentru a determina dacă a 
apărut contaminarea, sau poate fi consultat un avocat pentru a determina 
obligaţiile legale ale entităţii privind restaurarea suprafeţei respective); 

 y Strângerea de date necesare pe care să se poată baza estimările şi ofe-
rirea de amănunte ale informaţiilor care trebuie prezentate în situaţiile 
financiare (de exemplu, un expert în mediu poate testa o suprafaţă în 
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scopul de a cuantifica natura şi întinderea contaminării şi de a analiza 
metodele alternative acceptabile de restaurare a suprafeţei); şi 

 y Elaborarea planului cel mai adecvat de acţiuni de remediere şi calcularea 
consecinţelor financiare conexe.  

42. Dacă auditorul intenţionează să utilizeze rezultatele dintr-o astfel de activi-
tate ca parte a procesului de audit, acesta analizează caracterul său adecvat 
pentru scopul auditului, precum şi competenţa şi obiectivitatea experţilor, 
în conformitate cu ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert”. Auditorul 
poate considera necesară angajarea unui alt expert pentru efectuarea lu-
crării, pentru aplicarea de proceduri suplimentare sau pentru modificarea 
raportului de auditorului.

43. Pentru că aspectele privind mediul înconjurător sunt diferite de la caz la 
caz, competenţa profesională a experţilor poate fi mai dificil de stabilit de-
cât în cazul altor experţi, deoarece este posibil să nu existe nici o certifi-
care sau autorizare dată de către un organism profesional adecvat, sau de 
apartenenţă la un astfel de organism profesional. În această situaţie poate fi 
necesar ca auditorul să acorde o atenţie deosebită experienţei şi reputaţiei 
expertului în mediu.

44. Sincronizarea şi comunicarea continuă cu experţii poate ajuta auditorul să 
înţeleagă natura, aria de aplicabilitate, obiectivul şi limitările raportului ex-
pertului. Raportul poate trata doar un singur aspect al operaţiunilor entită-
ţii. De exemplu, raportul expertului se poate baza pe estimarea costurilor 
legate numai de un singur element al unui aspect particular (de exemplu, 
contaminarea solului), mai degrabă decât pe estimarea costurilor tuturor as-
pectelor relevante (de exemplu, contaminarea solului şi a apelor subterane, 
inclusiv obligaţia indirectă impusă prin lege). Este, de asemenea, necesar 
ca auditorul să discute ipotezele, metodele, procedurile şi sursele de infor-
maţii folosite de către expert.

Auditul de mediu 
45. „Auditul de mediu” devine din ce în ce mai obişnuit în anumite sectoare 

de activitate.13 Termenul „audit de mediu” are o mare varietate de sensuri. 
Acestea pot fi efectuate de către experţi externi sau interni (uneori inclusiv 
auditorii interni), la dispoziţia conducerii entităţii. În practică, persoane din 
diferite discipline se pot califica pentru efectuarea „auditului de mediu”. 
Adesea activitatea este efectuată de către o echipă multi-disciplinară. În 

13 Organizaţia internaţională pentru standardizare (ISO) a emis îndrumări pentru realizarea unui 
„audit de mediu” , „Îndrumări pentru auditul de mediu - principii generale” (Organizaţia internaţi-
onală pentru standardizare, Geneva, Elveţia, prima ediţie 1996-10-01)
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mod normal „auditul de mediu” este efectuat la cererea conducerii şi este 
realizat pentru uz intern. Acesta poate trata diferite aspecte, inclusiv conta-
minarea solului, sau respectarea legilor şi normelor privind mediul încon-
jurător. Totuşi, un „audit de mediu” nu este în mod necesar un echivalent al 
auditului unui raport de performanţă privind mediul.  

46. Auditorul situaţiilor financiare ale entităţii poate considera folosirea con-
statărilor „auditului de mediu” ca probe de audit adecvate. În acea situaţie, 
auditorul trebuie să decidă dacă „auditul de mediu” satisface criteriile de 
evaluare incluse în ISA 610 „Luarea în considerare a activităţii de audit in-
tern” sau ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert”. Criteriile importante 
care trebuie avute în vedere sunt: 
(a) Impactul rezultatelor auditului privind mediul înconjurător asupra situ-

aţiilor financiare; 
(b) Competenţa şi aptitudinile echipei de audit de mediu şi obiectivitatea 

auditorilor, în special când aceştia au fost aleşi din personalul entităţii; 
(c) Aria de aplicabilitate a auditului de mediu, inclusiv reacţiile conducerii 

la recomandările care rezultă din auditul privind mediul înconjurător şi 
cum sunt acestea evidenţiate; 

(d) Diligenţa profesională exercitată de către echipă în efectuarea auditului 
privind mediul înconjurător; şi 

(e) Îndrumarea, supravegherea şi revizuirea corespunzătoare a auditului.  

Auditul intern
47. Dacă entitatea are o funcţie de audit intern, auditorul analizează dacă audi-

torii interni tratează aspectele privind mediul înconjurător ale operaţiunilor 
entităţii ca parte a activităţilor lor de audit intern. Dacă acesta este cazul, 
auditorul analizează gradul de adecvare al folosirii unor asemenea rezultate 
pentru scopul auditului, aplicând criteriile enunţate în ISA 610 „Luarea în 
considerare a activităţii de audit intern”.

Declaraţiile conducerii 
48. ISA 580 „Declaraţiile conducerii” cere ca auditorul să obţină declaraţii 

scrise din partea conducerii privind aspecte semnificative pentru situaţiile 
financiare, atunci când nu se aşteaptă în mod rezonabil să existe alte probe 
de audit adecvate suficiente. Multe dintre probele cu privire la impactul as-
pectelor privind mediul înconjurător asupra situaţiilor financiare, care sunt 
disponibile pentru auditor, vor avea o natură mai degrabă persuasivă decât 
conclusivă. De aceea auditorul poate dori să obţină o declaraţie specifică a 
faptului că organul de conducere: 



208 IAPS 1010

LUAREA ÎN CONSIDERARE A ASPECTELOR PRIVIND MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

(a) Nu are cunoştinţă de datorii sau contingenţe semnificative care rezultă 
din probleme legate privind mediul înconjurător, inclusiv cele rezul-
tând din acte ilegale sau posibil ilegale; 

(b) Nu are cunoştinţă de nici un alt aspect privind mediul înconjurător care 
poate avea un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare, sau 

(c) Dacă are cunoştinţă de asemenea aspecte, le-a prezentat în mod adec-
vat în situaţiile financiare.

Raportare 
49. Atunci când îşi formează o opinie asupra situaţiilor financiare, auditorul 

analizează dacă efectele problemelor privind mediul înconjurător sunt tra-
tate corespunzător sau prezentate în conformitate cu cadrul de raportare 
financiară aplicabil. În plus, auditorul citeşte alte informaţii care trebuie să 
fie incluse în situaţiile financiare în scopul de identifica orice nerespectare 
semnificativă, de exemplu, cu privire la aspectele privind mediul înconju-
rător.

50. Evaluarea de către conducere a aspectelor incerte şi măsura în care sunt 
prezentate în situaţiile financiare reprezintă aspecte cheie în determinarea 
impactului asupra raportului auditorului. Auditorul poate concluziona că 
există incertitudini semnificative, sau prezentări inadecvate datorate as-
pectelor privind mediul înconjurător. Pot exista chiar circumstanţe în care, 
conform raţionamentului profesional al auditorului, prezumţia de continui-
tate a activităţii nu mai este adecvată. ISA 700 „Raportul auditorului inde-
pendent cu privire la un set complet de situaţii financiare cu scop general” 
şi ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii” oferă recomandări detaliate 
auditorilor în aceste circumstanţe.  

Perspectiva sectorului public 
1. Aşa cum se arată în paragraful 3, această Declaraţie oferă recomandări 

practice auditorilor în identificarea şi tratarea aspectelor privind mediul 
înconjurător în contextul auditului situaţiilor financiare. Aceste recoman
dări vor fi în general aplicabile în aceeaşi măsură auditorilor din sectorul 
public în auditul situaţiilor financiare ale instituţiilor statului şi ale altor 
entităţi din sectorul public. Totuşi, trebuie notat că natura şi aria de aplica
bilitate a misiunilor de audit din sectorul public pot fi afectate de legislaţie, 
reglementări, ordonanţe şi directive ministeriale care impun responsabili
tăţi suplimentare de audit şi/sau de raportare cu privire la aspectele pri
vind mediul înconjurător.  

2. La fel ca în sectorul privat, auditorii situaţiilor financiare ale instituţiilor 
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statului şi ale altor entităţi din sectorul public pot avea nevoie analize
ze recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea oricăror datorii şi contingen
ţe privind deteriorarea mediului. Datoriile sau contingenţele pot apărea 
prin pagube provocate de către entitatea care raportează sau de una dintre 
agenţiile sale. Totuşi, în sectorul public, datoriile şi contingenţele pot să 
apară, de asemenea, atunci când guvernul îşi asumă responsabilitatea de 
curăţare a mediului sau alte costuri asociate pagubelor provocate de alţii, 
dacă, spre exemplu, responsabilitatea este neasumată sau nu poate fi atri
buită altora.  

3. În unele ţări, auditorii din sectorul public pot fi obligaţi să raporteze situ
aţiile de nerespectare a legislaţiei privind mediul înconjurător constatată 
în cursul auditului unor situaţii financiare, indiferent dacă acele cazuri de 
neconformitate au sau nu un impact semnificativ asupra situaţiilor financi
are ale entităţii.  

4. Responsabilităţile unui guvern pot include, de asemenea, monitorizarea 
respectării legilor şi normelor de reglementare legate de aspecte privind 
mediul înconjurător. Mai precis, acest rol de monitorizare va fi responsa
bilitatea uneia sau mai multor agenţii particulare din sectorul public. În 
efectuarea auditului situaţiilor financiare ale unei asemenea agenţii, audi
torul poate avea nevoie să analizeze, de exemplu, controalele care vizează 
impunerea unor costuri/ amenzi adecvate şi colectarea de amenzi. Pentru 
cazurile nerezolvate se poate acorda, de asemenea, atenţie recunoaşterii, 
evaluării şi prezentării oricăror obligaţii sau contingenţe. 
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Anexa 1 

Obţinerea cunoştinţelor despre activitatea clientului din punct de ve-
dere al aspectelor privind mediul înconjurător – Întrebări ilustrative 
Scopul acestei anexe este de a oferi exemple de întrebări pe care un auditor le 
poate avea în vedere atunci când obţine o cunoaştere a activităţii clientului, inclu-
siv o înţelegere a mediului de control şi a procedurilor de control ale entităţii, din 
punctul de vedere al aspectelor legate privind mediul înconjurător. Aceste exemple 
sunt incluse numai în scopuri ilustrative. Nu se intenţionează ca toate întrebările 
ilustrate să fie adecvate pentru orice caz particular. Întrebările au nevoie de ajus-
tări pentru a fi adecvate unor circumstanţelor particulare fiecărei misiuni. În unele 
cazuri, auditorul poate considera că nu este necesară abordarea oricăreia dintre 
aceste întrebări.  Poate fi necesar ca auditorul să consulte un expert în mediu atunci 
când evaluează răspunsurile la întrebările cu privire la aspectele privind mediul 
înconjurător primite de la persoanele abilitate din cadrul entităţii.

Cunoaşterea activităţii clientului 
1. Entitatea operează într-un sector de activitate care este expus unor riscuri 

de mediu semnificative şi care pot afecta negativ situaţiile financiare ale 
acesteia? 

2. Care sunt în general problemele privind mediul înconjurător în sectorul de 
activitate al entităţii? 

3. Ce legi şi reglementări privind mediul înconjurător sunt aplicabile entităţii? 
4. Există substanţe folosite în produsele entităţii sau în procesul de fabricaţie 

care fac parte dintr-o schemă de eliminare cerută prin legislaţie, sau adop-
tată voluntar de către ramura de activitate în care operează clientul? 

5. Agenţiile de impunere monitorizează respectarea de către entitate a cerinţe-
lor legale, a reglementărilor sau autorizaţiilor privind mediul înconjurător? 

6. Au fost întreprinse acţiuni de impunere sau au fost emise rapoarte de către 
agenţiile de impunere care pot avea un impact important asupra entităţii şi 
a situaţiilor sale financiare? 

7. Au fost programate iniţiative pentru a preveni, evita sau remedia pagubele 
produse mediului sau pentru a trata conservarea resurselor reciclabile şi 
nereciclabile? 

8. Există în trecut penalizări şi acţiuni legale împotriva entităţii sau a directo-
rilor săi în legătură cu probleme privind mediul înconjurător? Dacă da, care 
au fost motivele unor asemenea acţiuni? 

9. Există proceduri legale cu privire la respectarea legilor şi reglementărilor? 
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10. Riscurile de mediu sunt acoperite prin asigurări?

Mediul de control şi proceduri de control 
11. Care este filozofia conducerii şi stilul de acţiune cu privire la mediul de 

control în general (va fi evaluat de către auditor pe baza cunoştinţelor sale 
despre entitate în general)? 

12. Structurile operaţionale ale entităţii includ desemnarea de responsabilităţi, 
inclusiv separarea responsabilităţilor, pentru persoane specificate cu privire 
la controlul aspectelor privind mediul înconjurător? 

13. Entitatea întreţine un sistem informaţional de mediu, bazat pe cerinţele le-
gislative sau pe propria evaluare a riscului de mediu? Acest sistem poate 
furniza, de exemplu, informaţii despre cantităţile de emisii şi deşeuri pe-
riculoase, despre echilibrul ecologic, despre caracteristicile de mediu ale 
produselor şi serviciilor entităţii rezultate din inspecţiile efectuate de către 
agenţiile de reglementare, precum şi informaţii despre apariţia şi efectele 
incidentelor şi despre numărul de reclamaţii făcute de acţionari.  

14. Entitatea are în desfăşurare un sistem de administrare a aspectelor privind 
mediul înconjurător (EMS)? Dacă da, acest sistem a fost certificat de către 
un organism de certificare independent? Exemple de standarde recunoscute 
pentru un EMS sunt standardul internaţional ISO 14001 şi Comisia Euro-
peană pentru eco-management şi scheme de audit (EMAS).  

15. Entitatea a publicat (în mod voluntar) un raport de performanţă privitor la 
mediu? Dacă da, acest raport a fost verificat de o terţă parte independentă? 

16. Procedurile de control pot să identifice şi să evalueze un risc de mediu, 
pentru a monitoriza respectarea legilor şi reglementărilor privind mediul 
înconjurător şi posibilele modificări în legislaţia respectivă care se presu-
pune că vor afecta entitatea? 

17. Are entitatea proceduri de control pentru a trata reclamaţiile cu privire la 
aspectele privind mediul înconjurător, inclusiv problemele de sănătate, pri-
mite din partea angajaţilor sau a unei terţe părţi? 

18. Efectuează entitatea proceduri de control în legătură cu manipularea şi de-
pozitarea deşeurilor periculoase, în conformitate cu cerinţele legale? 

19. Procedurile de control sunt în măsură să identifice şi să evalueze pericolele 
privind mediul înconjurător asociate cu produsele şi serviciile entităţii şi să 
comunice în mod corespunzător clienţilor informaţiile despre măsurile de 
prevenire cerute, dacă acestea sunt necesare?

20. Conducerea are cunoştinţă de existenţa şi de posibilul impact asupra situa-
ţiilor financiare ale entităţii al: 
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 y Riscurilor privind obligaţiile care apar ca rezultat al contaminării solu-
lui, al apelor de suprafaţă şi subterane; 

 y Riscurilor privind obligaţiile care apar ca rezultat al poluării aerului; sau 
 y Reclamaţiilor nerezolvate privind probleme privind mediul înconjurător, 

venite din partea angajaţilor sau al altor părţi? 
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Anexa 2 

Proceduri de fond pentru detectarea denaturării semnificative datora-
te aspectelor privind mediul înconjurător 
Scopul acestei anexe este acela de a oferi exemple de proceduri de fond pe care 
un auditor le poate efectua pentru a detecta denaturările semnificative datorate as-
pectelor privind mediul înconjurător.  Aceste exemple sunt incluse numai în scop 
ilustrativ. Nu se intenţionează ca toate aceste proceduri ilustrate să fie adecva-
te oricărui caz particular. Procedurile trebuie să fie ajustate pentru a fi adecvate 
circumstanţelor particulare ale fiecărei misiuni. În unele cazuri, auditorul poate 
considera ca nefiind necesară efectuarea oricăreia din aceste proceduri.  Poate fi 
necesar ca auditorul să consulte un expert în domeniul mediului atunci când evalu-
ează rezultatele procedurilor de fond cu privire la aspectele privind mediul încon-
jurător. Decizia de a implica un expert este o problemă de raţionament profesional, 
în funcţie de circumstanţe şi aspecte cum ar fi situaţiile tehnologice, complexitatea 
şi gradul de importanţă a elementelor în discuţie. 

Generalităţi 

Revizuire documentară la nivel general
1. Se analizează procesele verbale de la întâlnirile consiliului de administra-

ţie, ale comitetelor de audit, sau ale altor subcomitete ale consiliului res-
ponsabile în mod expres de aspectele privind mediul înconjurător.  

2. Se analizează informaţiile publice disponibile din domeniul de activitate 
pentru a aprecia aspectele privind mediul înconjurător existente sau viitoa-
re. De asemenea, se iau în considerare comentariile generale disponibile în 
media, dacă acestea există.  

3. Acolo unde sunt disponibile, se consideră: 
 y Rapoartele emise de către experţii în mediu despre entitate, cum ar fi 

stabilirea amplasamentului sau studii de impact asupra mediului; 
 y Rapoartele de audit intern; 
 y Rapoartele de „audit privind mediul înconjurător”; 
 y Rapoartele asupra investigaţiilor amănunţite care se impun; 
 y Rapoartele emise de către şi în corespondenţă cu agenţiile de reglemen-

tare; 
 y Proiectele sau planurile (puse la dispoziţia publicului) pentru restaurarea 

solurilor contaminate; 
 y Rapoartele de performanţă privind ocrotirea mediului emise de către en-

titate; 
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 y Corespondenţa cu agenţiile de impunere; şi 
 y Corespondenţa cu avocaţii entităţii.  

Folosirea activităţii altor persoane 
4. Dacă este implicat un expert în mediu (de exemplu, un expert a cuantificat 

natura şi întinderea contaminării, prezentând metode alternative de restau-
rae a amplasamentului) şi rezultatele au fost recunoscute sau prezentate în 
situaţiile financiare: 
(a) Se analizează impactul rezultatelor obţinute de expert asupra situaţiilor 

financiare; 
(b) Se evaluează competenţa profesională şi obiectivitatea expertului în 

mediu; 
(c) Se obţin probe de audit adecvate suficiente cu privire la faptul că sfera 

activităţii desfăşurate de expertul în mediu este adecvată scopului au-
ditului situaţiilor financiare; şi 

(d) Se evaluează gradul de adecvare al activităţii expertului ca probă de 
audit.  

5. Dacă auditorul intern a reţinut anumite aspecte privitoare la mediu ale ope-
raţiilor entităţii ca parte a auditului intern, se analizează gradul de adecvare 
a activităţii auditorilor interni în scopul auditului situaţiilor financiare, apli-
când criteriile enunţate în ISA 610 „Luarea în considerare a activităţii de 
audit intern”.  

6. Dacă a fost efectuat un „audit de mediu” iar constatările acelui audit se pot 
califica ca probe de audit în auditul situaţiilor financiare14: 
(a) Se analizează impactul rezultatelor „auditului de mediu” asupra situa-

ţiilor financiare; 
(b) Se evaluează competenţa profesională şi obiectivitatea „auditorului de 

mediu” /echipei de audit; 
(c) Se obţin suficiente probe de audit adecvate conform cărora aria de apli-

cabilitate a „auditului de mediu” este adecvată scopului auditului situ-
aţiilor financiare; şi 

(d) Se stabileşte gradul de adecvare a activităţii „auditorului de mediu” ca 
probă de audit.  

Asigurare 
7. Se intervievează în legătură cu asigurarea existentă (şi anterioară) încheiată 

pentru riscul de mediu şi se discută acest lucru cu conducerea.  

14 „Auditul de mediu”: vezi paragraful 45.
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Declaraţiile conducerii  
8. Se obţine o declaraţie scrisă din partea conducerii în legătură cu efectele 

aspectelor privind mediul înconjurător asupra situaţiilor financiare şi a fap-
tului că: 
(a) Aceasta nu are cunoştinţă de nici o obligaţie sau contingenţă semnifica-

tivă care apare din aspectele privind mediul înconjurător, incluzândule 
şi pe cele care rezultă din acţiuni sau posibile acţiuni ilegale; 

(b) Nu are cunoştinţă de aspecte privind mediul înconjurător care pot avea 
ca efect deprecierea semnificativă a activelor; sau 

(c) Dacă are cunoştinţă de asemenea aspecte, a prezentat auditorului toate 
faptele legate de acestea.  

Filiale 
9. Se investighează auditorii filialelor despre respectarea de către acestea a 

legilor şi reglementărilor locale privind mediul înconjurător relevante şi 
despre posibilul lor efect asupra situaţiilor financiare ale filialei.  

Active 

Achiziţionarea de terenuri, instalaţii şi echipamente 
10. În cazul achiziţionărilor de terenuri, instalaţii şi echipamente realizate de-a 

lungul unei perioade (fie direct de entitate, fie indirect prin achiziţionarea 
unei filiale), se fac intervievări privind procedurile amănunţite care se im-
pun în stabilirea unui preţ de achiziţie, luând în considerare constatările 
investigaţiilor de remediere şi obligaţiile de restaurare a amplasamentului.  

Investiţiile pe termen lung 
11. Se citeşte şi se discută cu cei responsabili, situaţiile financiare evidenţiind 

investiţiile pe termen lung şi se ia în calcul efectul asupra evaluării inves-
tiţiilor al oricăror aspecte privind mediul înconjurător abordate în aceste 
situaţii.  

Deprecierea activelor 
12. Se efectuează intervievări cu privire la orice schimbări planificate în acti-

vele imobilizate, de exemplu, ca răspuns la modificările legislaţiei privind 
mediul înconjurător sau a strategiei de afaceri, apreciindu-se influenţa lor 
asupra evaluării acestor active sau asupra societăţii ca un întreg.

13. Se efectuează intervievări cu privire la politicile şi procedurile de evaluare 
a nevoii de reducere a valorii contabile a unui activ în situaţiile în care de-
precierea acestuia s-a produs datorită factorilor de mediu.



216 IAPS 1010

LUAREA ÎN CONSIDERARE A ASPECTELOR PRIVIND MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

14. Se efectuează intervievări cu privire la datele pe care se bazează estimările 
şi ipotezele dezvoltate în legătură cu cel mai probabil rezultat pentru a de-
termina reducerea datorată deprecierii activelor.  

15. Se verifică documentaţia ce susţine valoarea posibilă a deprecierii activelor 
şi se discută cu conducerea.  

16. Pentru orice deprecieri ale activelor legate de aspecte privind mediul în-
conjurător care au existat în perioadele anterioare, se consideră dacă ipo-
tezele care stau la baza reducerii valorilor contabile conexe continuă să fie 
adecvate.  

Recuperabilitatea pretenţiilor 
17. Se revizuieşte recuperabilitatea pretenţiilor cu privire la aspectele privind 

mediul înconjurător care sunt incluse în situaţiile financiare.    

Datorii, provizioane şi contingenţe 

Exhaustivitatea datoriilor, provizioanelor şi contingenţelor 
18. Se efectuează intervievări cu privire la politicile şi procedurile implemen-

tate pentru a ajuta la identificarea datoriilor, provizioanelor sau contingen-
ţelor apărute din problemele privind mediul înconjurător.  

19. Se efectuează intervievări cu privire la evenimentele sau condiţiile care 
pot da naştere la datorii, provizioane sau contingenţe apărute din aspectele 
privind mediul înconjurător, ca de exemplu: 

 y Încălcarea legilor şi normelor privind mediul înconjurător; 
 y Citaţii sau penalizări apărute din încălcarea legilor şi a normelor privind 

mediul înconjurător; sau 
 y Reclamaţii şi posibile reclamaţii în legătură cu deteriorarea mediului.  

20. Dacă au fost identificate costurile de curăţare a amplasamentului, costurile 
pentru o viitoare mutare, costurile de restaurare sau penalităţile apărute din 
nerespectarea legilor şi normelor privind mediul înconjurător, se efectuea-
ză intervievări cu privire la existenţa pretenţiilor posibile sau conexe.  

21. Se efectuează intervievări, se citeşte şi se evaluează corespondenţa cu au-
torităţile de reglementare referitor la aspecte privind mediul înconjurător şi 
se analizează dacă asemenea comunicări indică obligaţii, provizioane sau 
contingenţe.

22. Pentru proprietăţile abandonate, achiziţionate sau închise în timpul unei 
perioade contabile, se fac investigaţii referitoare la cerinţele de curăţare 
a amplasamentului, sau la intenţia unei viitoare mutări şi de restaurare a 
amplasamentului.
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23. Pentru proprietăţile vândute în timpul perioadei (şi în perioadele anterioa-
re) se investighează existenţa oricărei obligaţii legată de problemele pri-
vind mediul înconjurător ce este impusă prin contract sau prin lege.  

24. Se efectuează proceduri analitice şi se analizează, în măsura în care este 
posibil, relaţia dintre informaţia financiară şi informaţia cantitativă inclusă 
în înregistrările privind mediul înconjurător ale entităţii (de exemplu, re-
laţia dintre materia primă consumată sau energia consumată şi producţia 
de deşeuri sau emisii, ţinând cont de obligaţiile entităţii pentru depozitarea 
corespunzătoare a deşeurilor sau pentru nivelul maxim de emisii ).  

Estimări contabile 
25. Se revizuieşte şi se testează procesul folosit de conducere pentru realizarea 

estimărilor contabile şi a prezentărilor: 
(a) Se analizează gradul de adecvare al activităţii efectuate de experţii 

în mediu angajaţi de către conducere, dacă există, aplicând criteriile 
enunţate în ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert”; 

(b) Se revizuiesc datele colectate pe care s-au bazat estimările; 
(c) Se analizează dacă datele sunt relevante, credibile şi suficient de adec-

vate pentru scopul propus; 
(d) Se evaluează dacă ipotezele sunt consecvente între ele, cu datele de 

suport, datele istorice relevante şi datele din domeniul respectiv; 
(e) Se analizează dacă schimbările în activitate sau în domeniul de acti-

vitate pot face ca alţi factori să devină semnificativi pentru ipotezele 
făcute;

(f) Se analizează necesitatea de a angaja un expert în domeniul mediului 
pentru revizuirea anumitor ipoteze; 

(g) Se verifică calculele făcute de către conducere pentru a transforma ipo-
tezele în estimări contabile; şi 

(h) Se analizează dacă estimările contabile semnificative cu privire la pro-
blemele privind mediul înconjurător au fost revizuite şi aprobate de 
conducerea superioară.  

26. Dacă estimările conducerii nu sunt adecvate, se obţine o estimare indepen-
dentă pentru a corobora credibilitatea estimării conducerii.  

27. Pentru datorii, provizioane şi contingenţe legate de problemele privind me-
diul înconjurător se analizează dacă ipotezele care stau la baza estimărilor 
continuă sunt adecvate.  

28. Se compară estimările obligaţiilor legate de un amplasament (de exemplu, 
estimarea pentru restaurarea amplasamentului sau viitoarea mutare şi cos-
turile de restaurare pentru un anumit amplasament) cu: 
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(a) Estimările obligaţiilor pentru alte amplasamente cu probleme privind 
mediul înconjurător similare; 

(b) Costurile curente suportate pentru alte amplasamente similare; sau 
(c) Estimările costurilor obligaţiilor privind mediul înconjurător reflectate 

în preţurile de vânzare pentru amplasamente similare vândute în timpul 
perioadei.  

Revizuirea documentaţiei  
29. Se verifică şi se evaluează documentaţia care susţine sumele corespunză-

toare obligaţiilor privind mediul, provizioanele sau contingenţele şi se dis-
cută astfel de documentaţii cu cei responsabili, cum ar fi: 

 y Studiile de curăţare sau restaurare a locaţiei; 
 y Oferte obţinute pentru curăţarea amplasamentelor sau viitoarea mutare 

şi pentru costurile de restaurare; şi 
 y Corespondenţa cu consilierul legal privind valoarea unei reclamaţii sau 

valoarea penalizărilor.  

Prezentarea informaţiilor 
30. Se analizează gradul de adecvare a prezentării efectelor problemelor pri-

vind mediul înconjurător asupra situaţiilor financiare. 
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Introducere 
1. Scopul prezentei Declaraţii internaţionale privind practica în audit (IAPS) 

este de a oferi îndrumări auditorului în planificarea şi efectuarea procedu-
rilor de audit pentru afirmaţiile din situaţiile financiare referitoare la instru-
mentele financiare derivate. Această IAPS se concentrează asupra auditului 
derivatelor deţinute de utilizatorii finali, inclusiv bănci şi alte entităţi din 
sectorul financiar, atunci când acestea sunt utilizatori finali. Un utilizator 
final este o entitate care intră într-o tranzacţie financiară, fie printr-o bursă 
fie printr-un broker, în scopul acoperirii riscului, managementului active-
lor/datoriilor sau în scop speculativ. Utilizatorii finali constau în principal 
din corporaţii, entităţi guvernamentale, investitori instituţionali şi instituţii 
financiare. Activităţile cu derivate ale unui utilizator final se referă adesea 
la producerea sau folosirea unei mărfi de către entitate. Aspectele legate de 
sistemele de contabilitate şi de controlul intern asociate emiterii sau tran-
zacţionării derivatelor pot fi diferite de cele care se referă la folosirea deri-
vatelor. IAPS 1006 „Auditul situaţiilor financiare ale băncilor” oferă îndru-
mări referitoare la auditul băncilor şi a altor entităţi din sectorul financiar, 
inclusiv îndrumări referitoare la auditul băncilor comerciale internaţionale 
care emit sau tranzacţionează derivate.  

Instrumente şi activităţi derivate 
2. Instrumentele financiare derivate devin tot mai complexe, utilizarea lor de-

vine tot mai obişnuită, iar cerinţele de contabilitate pentru oferirea unei 
imagini fidele şi alte informaţii despre acestea în prezentarea şi descrierea 
în situaţiile financiare se extind tot mai mult. Valorile derivatelor pot fi 
volatile. Descreşterea bruscă şi instantanee a valorii lor poate spori riscul 
ca pierderea unei entităţi care foloseşte derivate să depăşească suma înre-
gistrată în bilanţ, dacă sunt înregistrate. Mai mult, datorită complexităţii 
activităţilor cu derivate, conducerea poate să nu înţeleagă pe deplin riscul 
folosirii derivatelor. 

3. Pentru multe entităţi, folosirea derivatelor a redus expunerile la riscul mo-
dificărilor ratelor de schimb valutar şi ale preţurilor mărfurilor, precum şi 
alte riscuri. Pe de altă parte, caracteristicile inerente ale activităţilor cu de-
rivate şi ale instrumentelor financiare derivate pot avea, de asemenea, ca 
rezultat creşterea riscului (de activitate) pentru unele entităţi, sporind la 
rândul său riscul de audit şi prezentând noi probleme pentru auditor. 

4. „Derivatele” reprezintă un termen generic folosit pentru a caracteriza o 
gamă variată de instrumente financiare a căror valoare “depinde de” sau 
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“derivă din” o rată sau un preţ de bază, cum ar fi rata dobânzii, ratele de 
schimb valutar, valoarea acţiunilor sau preţul mărfurilor. Contractele cu de-
rivate pot fi liniare sau neliniare. Ele sunt contracte care fie implică obliga-
toriu fluxuri de numerar la o dată ulterioară (liniare), fie au caracteristici de 
opţiune prin care o parte are dreptul, dar nu şi obligaţia de a cere unei alte 
părţi să îi livreze elementul de bază (neliniare). Unele cadre de raportare 
financiară şi Standardele Internaţionale de Contabilitate conţin definiţii ale 
derivatelor. Spre exemplu, Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 
39, „Instrumente financiare: Recunoaştere şi evaluare” defineşte un derivat 
ca instrument financiar. Standardele contabile conţin definiţii ale derivate-
lor. De exemplu, Standardul Contabil Internaţional (IAS) 39„Instrumente 
financiare: Recunoaştere şi evaluare” defineşte derivatele ca fiind instru-
mente financiare:  

 y A căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia unei rate specificate 
a dobânzii, a preţului unui titlu, a preţului unor mărfuri, a cursului de 
schimb valutar, a unui indice de preţ sau de curs, a unui indice de bo-
nitate sau de credit sau a unei variabile similare (câteodată denumite 
„instrument de bază“). 

 y Care nu necesită nici o investiţie netă iniţială sau o investiţie netă iniţială 
de valoare mică în comparaţie cu alte tipuri de contracte care au o reac-
ţie similară la modificarea condiţiilor de piaţă; şi 

 y Care se decontează la o dată stabilită în viitor. 
În plus, diversele cadre naţionale de raportare  şi Standardele Internaţiona-
le de Contabilitate prevăd tratamente contabile diferite ale instrumentelor 
financiare derivate. 

5. Cele mai cunoscute contracte liniare sunt contractele la termen (forward) 
(spre exemplu contractele de schimb valutar şi contractele cu rate la ter-
men) contractele futures (spre exemplu un contract futures de a cumpăra 
o marfă cum ar fi petrol sau energie electrică) şi contractele swaps. Cele 
mai cunoscute contracte neliniare sunt opţiunile, caps, floors şi swaptions. 
Derivatele care sunt mai complexe pot avea o combinaţie a caracteristicilor 
fiecărei categorii. 

6. Activităţile cu derivate pot varia de la cele al căror obiectiv primar este: 
 y De a ţine sub control riscurile curente sau cel anticipate cu privire la 

operaţiunile şi poziţia financiară şi 
 y De a adopta poziţii deschise sau speculative pentru a beneficia de mişcă-

rile anticipate ale pieţei. 
Unele entităţi pot fi implicate în activităţi cu derivate nu numai dintr-o per-



223 IAPS 1012

AUDITUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE

spectivă a trezoreriei corporaţiei, dar, în mod alternativ, şi în asociere cu 
producerea sau folosirea unei mărfi. 

7. În timp ce toate instrumentele financiare au anumite riscuri, derivatele ade-
sea dispun de anumite caracteristici care compensează riscul, cum ar fi:  

 y Sunt necesare puţine fluxuri de numerar, sau chiar deloc, care intră sau 
ies din entitate, până la scadenţa tranzacţiei; 

 y Nu se plăteşte sau se încasează nici o sumă de capital (principal), sau 
vreo sumă fixă; 

 y Riscurile şi beneficiile potenţiale pot fi substanţial mai mari decât plăţile 
curente; şi 

 y Valoarea unui activ sau a unei datorii a entităţii poate depăşi ca sumă, 
dacă este cazul, derivatele care sunt recunoscute în situaţiile financiare, 
în special pentru entităţile pentru care cadrele de raportare nu cer ca 
derivatele să fie înregistrate în situaţiile financiare la valoarea justă de 
piaţă. 

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor însărcinate cu guver-
nanţa 
8. ISA 200 „Obiective şi principii care guvernează un audit al situaţiilor fi-

nanciare” prevede: conducerea entităţii este responsabilă pentru întocmirea 
şi prezentarea situaţiilor financiare. Ca parte a procesului de întocmire a 
acelor situaţii financiare, conducerea face anumite afirmaţii referitoare la 
derivate. Acele afirmaţii prevăd (acolo unde cadrele de raportare o cer) ca 
toate derivatele care sunt înregistrate în situaţiile financiare să existe, să nu 
fie derivate neînregistrate la data bilanţului, derivatele înregistrate în situ-
aţiile financiare să fie evaluate şi prezentate în mod adecvat, şi în situaţiile 
financiare să fie făcute toate prezentările de informaţii relevante. 

9. Persoanele însărcinate cu guvernanţa unei entităţi, prin supravegherea con-
ducerii, sunt responsabili pentru: 

 y Proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern în vederea: 
 ○ Monitorizării riscului şi controlul financiar; 
 ○ Oferirii unei asigurări rezonabile că folosirea derivatelor de către 

entitate se află în limitele politicilor de management al riscului; şi 
 ○ Asigurării că entitatea respectă legile şi normele de reglementare 

aplicabile. 
 y Integritatea sistemelor contabile şi de raportare financiară ale entităţii 

pentru a asigura credibilitatea raportării financiare de către conducere în 
legătură cu activităţile derivate. 
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10. Auditul situaţiilor financiare nu scuteşte conducerea sau persoanele însăr-
cinate cu guvernanţa de responsabilităţile lor. 

Responsabilitatea auditorului 
11. ISA 200 prevede că obiectivul unui audit este acela de a da posibilitatea 

auditorului să exprime o opinie care reflectă dacă situaţiile financiare sunt 
întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de 
raportare financiară aplicabil. Responsabilitatea auditorului referitoare la 
instrumentele financiare derivate, în contextul auditului situaţiilor financi-
are ca întreg, este de a considera dacă afirmaţiile conducerii referitoare la 
derivate au ca rezultat întocmirea situaţiilor financiare, sub toate aspectele 
semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. 

12. Auditorul trebuie să stabilească un mod de înţelegere a faptului că scopul 
activităţii de audit este de a permite exprimarea unei opinii asupra situaţi-
ilor financiare. Scopul unui audit financiar nu este de a oferi o asigurare în 
legătură cu cât de adecvat este managementul riscului referitor la activită-
ţile cu derivate, sau controlul asupra acelor activităţi. Pentru a evita orice 
neînţelegere, auditorul poate discuta cu conducerea cu privire la natura şi 
aria de cuprindere a activităţii de audit referitor la activităţile cu derivate. 
ISA 210 „Termenii misiunilor de audit” oferă instrucţiuni în legătură cu 
stabilirea de comun acord cu o entitate a termenilor unei misiuni.  

Necesitatea unor cunoştinţe şi aptitudini speciale 
13. ISA 200 cere ca auditorul să respecte „Codul etic al profesioniştilor con-

tabili” (Codul), publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor. Printre 
altele, acest cod cere ca profesionistul contabil să efectueze serviciile cu 
competenţă şi atenţie. Codul cere, de asemenea, ca auditorul să menţină 
cunoştinţe şi aptitudini profesionale suficiente pentru a-şi îndeplini respon-
sabilităţile cu atenţia cuvenită. 

14. Pentru a respecta cerinţele ISA 200, auditorul poate avea nevoie de apti-
tudini sau cunoştinţe speciale pentru a planifica şi efectua procedurile de 
audit pentru anumite afirmaţii în legătură cu derivatele. Aptitudinile şi cu-
noştinţele speciale includ cunoaşterea următoarelor aspecte: 

 y Caracteristicile de funcţionare şi profilul riscului sectorului în care enti-
tatea îşi desfăşoară activitatea; 

 y Instrumentele financiare derivate folosite de entitate şi caracteristicile 
lor; 

 y Sistemul informatic pentru derivate al entităţii, inclusiv serviciile oferite 
de o firmă de prestări servicii. Aceasta poate necesita ca auditorul să 
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aibă cunoştinţe sau aptitudini speciale în legătură cu aplicaţiile compu-
terizate atunci când sunt transmise, procesate, menţinute sau accesate 
electronic informaţii semnificative despre acele derivate; 

 y Metodele de evaluare a derivatelor, spre exemplu, dacă valoarea justă 
este determinată de un preţ cotat pe piaţă sau de un model pentru stabi-
lirea unui preţ; şi 

 y Cerinţele cadrului de raportare financiară pentru afirmaţiile din situaţi-
ile financiare referitoare la derivate. Derivatele pot avea caracteristici 
complexe care necesită ca auditorul să aibă cunoştinţe speciale pentru 
a evalua măsurarea, recunoaşterea şi prezentarea lor în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară. Spre exemplu, caracteristicile pe care le 
conţin contractele sau acordurile pot necesita o contabilitate separată 
şi structurile complexe de stabilire a preţului pot spori complexitatea 
presupunerilor folosite la măsurarea instrumentului la valoarea justă. În 
plus, cerinţele cadrului de raportare financiară pot varia în funcţie de 
tipul derivatelor, de natura tranzacţiei şi de tipul entităţii.  

15. Membrii unei echipe a misiunii pot avea aptitudinile şi cunoştinţele nece-
sare pentru planificarea şi efectuarea procedurilor de audit referitoare la 
tranzacţiile cu derivate. În caz contrar, auditorul poate decide să apeleze 
la ajutorul unui expert din afara firmei, cu cunoştinţele şi aptitudinile ne-
cesare pentru planificarea şi efectuarea procedurilor de audit, în special 
atunci când derivatele sunt foarte complexe sau atunci când derivate simple 
sunt folosite în situaţii complexe, când entitatea este angajată în tranzac-
ţionarea activă a derivatelor, sau când valoarea derivatelor se bazează pe 
modele complexe pentru stabilirea preţurilor. ISA 220 „Controlul calităţii 
pentru auditul informaţiilor financiare istorice”1 oferă îndrumări în legătură 
cu supervizarea persoanelor care fac parte dintr-o echipă de audit şi care 
ajută auditorul în planificarea şi efectuarea procedurilor de audit. ISA 620 
„Utilizarea activităţii unui expert” oferă îndrumări referitoare la utilizarea 
activităţii unui expert ca o dovadă de audit.

Cunoaşterea clientului 
16. ISA 310 „Cunoaşterea clientului”2 cere ca auditorul, în efectuarea unui au-

dit al situaţiilor financiare, să aibă sau să dobândească o cunoaştere sufici-
entă a clientului care să îi permită să identifice şi să înţeleagă evenimentele, 

1 ISA 220, „Controlul calităţii în activitatea de audit” a fost retras în iunie 2005, la intrarea în 
vigoare a ISA 220, „Controlul calităţii pentru auditul informaţiilor financiare istorice”.
2 ISA 310,  „Cunoaşterea clientului”  a fost retras în decembrie 2004 la intrarea în vigoare a  ISA 
315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă”.
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tranzacţiile şi practicile care, în opinia sa, pot avea un efect semnificativ 
asupra situaţiilor financiare, asupra examinării sau asupra raportului de au-
dit. Spre exemplu, auditorul foloseşte astfel de cunoştinţe pentru a estima 
riscul inerent şi riscul de control şi pentru a determina natura, momentul şi 
aria de cuprindere a procedurilor de audit. 

17. Deoarece activităţile cu derivate susţin în general activităţile profitabile ale 
entităţii, factorii care afectează operaţiunile zilnice pot avea, de asemenea, 
implicaţii pentru activităţile sale cu derivate. Spre exemplu, din cauza con-
diţiilor economice care afectează preţul materiilor prime ale unei entităţi, o 
entitate poate încheia un contract la termen pentru a acoperi costul stocuri-
lor. În mod asemănător, activităţile cu derivate pot avea un impact semnifi-
cativ asupra funcţionării şi viabilităţii unei entităţi.  

Factorii economici generali 
18. Este posibil ca factorii economici generali să aibă o influenţă asupra natu-

rii şi întinderii activităţilor derivate ale unei entităţi. Spre exemplu, atunci 
când rata dobânzii pare să crească, o entitate poate încerca să blocheze 
nivelul ratei dobânzii la împrumuturile cu rată variabilă prin folosirea unui 
swap pe rata dobânzii, contracte cu rata dobânzii la termen şi caps. Factorii 
economici generali care pot fi relevanţi includ: 

 y Nivelul general al activităţii economice; 
 y Ratele dobânzilor, inclusiv structura la termen a ratelor dobânzilor şi 

disponibilitatea finanţării; 
 y Inflaţia şi reevaluarea monetară;  
 y Ratele de schimb valutar şi controalele şi 
 y Caracteristicile pieţei care sunt relevante pentru derivatele folosite de 

entitate, inclusiv lichiditatea sau volatilitatea acestor pieţe. 

Sectorul de activitate 
19. Condiţiile economice din sectorul de activitate al entităţii este posibil să 

influenţeze de asemenea activităţile cu derivate ale entităţii. Dacă industria 
are un caracter sezonier sau ciclic, poate fi inerent mult mai dificil să se 
estimeze cu acurateţe expunerile la riscul ratei dobânzii, riscul valutar sau 
riscul de lichiditate. O rată de creştere mare sau o rată acută de declin pen-
tru afacerea entităţii poate face dificil de prezis nivelul activităţii în general 
şi, astfel, nivelul activităţii sale cu derivate. Condiţiile economice dintr-un 
anumit sector de activitate care pot fi relevante includ: 

 y Riscul de preţ în sectorul de activitate;
 y Piaţa şi concurenţa;
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 y Activitatea ciclică sau sezonieră; 
 y Scăderea sau extinderea operaţiunilor; 
 y Condiţiile nefavorabile (spre exemplu, scăderea cererii, capacitatea în 

exces, concurenţa serioasă a preţurilor) şi 
 y Tranzacţiile valutare, expunerea la riscul valutar sau expunerea la riscul 

economic. 

Entitatea 
20. Pentru a obţine o înţelegere suficientă a activităţilor cu derivate ale unei 

entităţi, pentru a putea identifica şi înţelege evenimentele, tranzacţiile şi 
practicile care, după raţionamentul auditorului, pot avea un efect semnifi-
cativ asupra situaţiilor financiare sau asupra examinării ori a raportului de 
audit, auditorul analizează: 

 y Cunoştinţele şi experienţa conducerii şi a persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa. Activităţile cu derivate pot fi complicate şi adesea doar pu-
ţine persoane din cadrul entităţii înţeleg pe deplin aceste activităţi. În en-
tităţile care se implică în puţine activităţi cu derivate, conducerea poate 
să nu aibă experienţă nici măcar în ceea ce priveşte tranzacţiile simple 
cu derivate. Mai mult, complexitatea diverselor contracte sau acorduri 
poate face posibil ca entitatea să intre chiar în mod inadecvat într-o 
tranzacţie cu derivate. Folosirea semnificativă a derivatelor, în special 
a derivatelor complexe, fără o experienţă relevantă în cadrul entităţii, 
duce la creşterea riscului inerent. Aceasta poate face auditorul să-şi pună 
întrebarea dacă există un control adecvat al conducerii şi poate afecta 
evaluarea riscului de către auditor şi natura acestuia, dimensiunea şi pro-
gramarea testelor de audit considerate ca fiind necesare; 

 y Disponibilitatea unor informaţii credibile oferite la timp conducerii. 
Riscul de control asociat cu activităţile cu derivate poate creşte odată 
cu descentralizarea mai mare a acestor activităţi. Aceasta poate fi ade-
vărat în special acolo unde entitatea are mai multe locaţii, unele situate 
poate chiar în ţări diferite. Activităţile cu derivate şi deciziile aferente 
luate depind în mare măsură de fluxul de informaţii corecte, credibile şi 
oferite la timp conducerii. Dificultatea colectării şi punerii cap la cap a 
acestor informaţii creşte cu numărul de locaţii şi de afaceri în ca-re este 
implicată o entitate; 

 y Obiective pentru folosirea derivatelor. Activităţile cu derivate diferă de 
la cele al căror obiectiv primar este de a reduce sau a elimina riscul 
(de acoperire) până la cele al căror obiectiv principal este de a maximi-
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za profiturile (speculativ). Toate celelalte date fiind egale, riscul creşte 
pe măsură ce maximizarea profiturilor devine motivul principal al ac-
tivităţii cu derivate. Auditorul dobândeşte o înţelegere a strategiei care 
stă în spatele folosirii derivatelor de către entitate şi identifică unde se 
plasează activităţile cu derivate pe linia acoperirea împotriva riscurilor-
speculaţii.

Riscuri financiare cheie 
21. Auditorul trebuie să înţeleagă principalele tipuri de riscuri financiare, re-

feritoare la activităţile cu derivate la care se poate expune entitatea. Aceste 
riscuri financiare cheie sunt: 
(a) Riscul de piaţă, care se referă în mare la pierderile economice datorate 

schimbărilor nefavorabile în valoarea justă a derivatelor. Riscurile afe-
rente includ: 

 y Riscul de preţ, care se referă la schimbările intervenite în nivelul preţuri-
lor datorită modificării ratei dobânzilor, ratei de schimb valutar sau altor 
factori referitori la volatilitatea de piaţă a ratei, indicelui sau preţului de 
bază. Riscul preţului include riscul ratei dobânzii şi riscul valutar; 

 y Riscul de lichiditate, care se referă la schimbările intervenite în capaci-
tatea de a înstrăina instrumentul financiar. Activităţile cu derivate poartă 
un risc suplimentar ca lipsa unui contract valabil sau a unei contraparti-
de să poată face dificil de stins o tranzacţie cu derivate sau de încheiat un 
contract de compensare. Spre exemplu, riscul de lichiditate poate creşte 
dacă o entitate întâmpină dificultăţi în obţinerea valorii mobiliare sau a 
mărfii necesare sau a altei mărfi dacă derivatul respectiv cere livrarea 
fizică a acestora.

 y Pierderile economice pot apărea, de asemenea, dacă entitatea face tran-
zacţii inadecvate pe baza unor observaţii insuficiente obţinute în urma 
folosirii unor modele inadecvate de evaluare.

 y Derivatele folosite în tranzacţii de acoperire comportă un risc suplimen-
tar, cunoscut ca risc de bază. Baza reprezintă diferenţa dintre preţul unui 
element acoperit şi preţul instrumentului de acoperire aferent. Riscul 
de bază reprezintă riscul ca baza să se schimbe în timp ce contractul de 
acoperire este în derulare, şi astfel, corelaţia de preţ între elementul aco-
perit şi instrumentul de acoperire să nu fie perfectă. Spre exemplu, riscul 
bazei poate fi afectat de lipsa unei lichidităţi fie în elementul acoperit, fie 
în instrumentul de acoperire. 

(b) Riscul de credit, care se referă la riscul ca un client sau o parte să nu 
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stingă o obligaţie la valoarea totală, fie atunci când este scadentă, fie 
în orice moment după aceea. Pentru anumite derivate, valorile de piaţă 
sunt schimbătoare, astfel încât expunerea la risc este şi ea schimbătoa-
re. În general, un derivat are o expunere a creditului doar dacă derivatul 
are o valoare de piaţă pozitivă. Acea valoare reprezintă o obligaţie a 
partenerului, şi, prin urmare, un beneficiu economic care poate fi pier-
dut, dacă co-contractantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţia 
care îi revine. Mai mult, valoarea de piaţă a unui derivat poate fluctua 
rapid, alternând între valori pozitive şi valori negative. Posibilitatea 
apariţiei unor schimbări rapide a preţurilor, împreună cu structura anu-
mitor derivate, pot afecta, de asemenea, expunerea la riscul de credit. 
Spre exemplu, derivatele cu un raport ridicat de capital împrumutat la 
capital propriu sau derivatele cu perioade mai lungi de timp pot avea ca 
rezultat o expunere la riscul de credit care creşte rapid după încheierea 
tranzacţiei. 

Multe derivate sunt tranzacţionate potrivit unor reguli uniforme printr-un 
schimb organizat (derivate tranzacţionate la bursă). Derivatele tranzacţio-
nate la bursă, în general, înlătură un risc individual al partenerului şi sub-
stituie organizaţia de compensaţii partenerului care onorează obligaţia. De 
obicei, părţile unui contract derivat tranzacţionat la bursă onorează zilnic 
modificările intervenite în valoarea poziţiilor lor, ceea ce conduce la mic-
şorarea riscului de credit. Alte metode pentru reducerea riscului de credit 
includ oferirea de către partener a unor garanţii, sau stabilirea unei limite a 
creditului pentru fiecare parte, pe baza indicelui de credit al fiecăruia. 
(c) Riscul de decontare reprezintă riscul ca o parte dintr-o tranzacţie să 

onoreze obligaţia, fără a primi contraprestaţia de la client sau partener. 
O metodă pentru reducerea riscului de decontare este să se încheie o 
convenţie de compensare generală, care să permită părţilor să onoreze 
toate titlurile de creanţă sau de debit la decontare; 

(d) Riscul de solvabilitate, care se referă la riscul ca entitatea să nu aibă 
fonduri disponibile pentru a onora angajamentele de fluxuri de nume-
rar atunci când devin scadente. Spre exemplu, o mişcare nefavorabilă 
a preţurilor într-un contract futures poate avea ca rezultat un apel în 
marjă pe care entitatea s-ar putea să nu-l onoreze din cauza lipsei de 
lichidităţi; 

(e) Riscul juridic, care se referă la pierderile care apar în urma unei ac-
ţiuni juridice sau de reglementare care anulează sau împiedică în alt 
mod respectarea de către utilizatorul final sau de către co-contractan-
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tul acestuia a termenilor contractului sau a aranjamentului aferent de 
compensare. Spre exemplu, riscul juridic poate apărea în urma unei 
documentări insuficiente pentru un contract, a incapacităţii de a pune 
în aplicare convenţia de compensare în cazul falimentului, a modifică-
rilor nefavorabile ale legislaţiei fiscale, sau a altor acte normative care 
interzic entităţilor să investească în anumite tipuri de derivate. 

Deşi există şi alte clasificări ale riscului, ele sunt de obicei combinaţii ale 
acestor riscuri principale. Există, de asemenea, un risc ulterior, în cazul 
mărfurilor, ca acestea să nu întrunească cerinţele calitative aşteptate. 

Afirmaţii de abordat 
22. Afirmaţiile din situaţiile financiare sunt afirmaţii făcute de conducere, ex-

plicit sau în alt mod, cuprinse în situaţiile întocmite în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil. Ele pot fi clasificate după cum ur-
mează: 

 y Existenţa. Un activ sau o datorie există la un anumit moment dat. Spre 
exemplu, că derivatele raportate în situaţiile financiare prin măsurare 
sau evidenţiere există la data bilanţului. 

 y Riscuri şi obligaţii. Un activ sau o datorie aparţine entităţii la un anumit 
moment dat. Spre exemplu, o entitate are drepturile şi obligaţiile asoci-
ate derivatelor raportate în situaţiile financiare. 

 y Incidenţa. O tranzacţie sau un eveniment care are loc aparţine de o enti-
tate într-o anumită perioadă. Spre exemplu, tranzacţia care a dat naştere 
derivatului a avut loc în perioada de raportare financiară respectivă. 

 y Exhaustivitate. Nu sunt active, datorii, tranzacţii sau evenimente neîn-
registrate sau un element neprezentat. Spre exemplu, toate derivatele 
entităţii sunt raportate în situaţiile financiare prin măsurare sau prin evi-
denţiere. 

 y Evaluarea. Un activ sau o datorie este înregistrată la valoarea contabilă 
adecvată. Spre exemplu, valorile derivatelor raportate în situaţiile finan-
ciare au fost determinate prin măsurare sau evidenţiere în conformitate 
cu cadrul de raportare financiară. 

 y Măsurare. O tranzacţie sau un eveniment este înregistrat la valoarea co-
rectă, iar veniturile şi cheltuielile sunt alocate în perioada corectă. Spre 
exemplu, sumele asociate cu derivatele raportate în situaţiile financiare 
au fost determinate, prin măsurare sau evidenţiere, în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară, iar veniturile sau cheltuielile asociate cu 
derivatele raportate în situaţiile financiare au fost alocate în perioadele 
corecte de raportare; şi 
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 y Prezentare şi descriere. Un element este evidenţiat, clasificat şi descris 
în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Spre exem-
plu, clasificarea, descrierea şi evidenţierea derivatelor în situaţiile finan-
ciare sunt în conformitate cu cadrul de raportare financiară. 

Evaluarea riscului şi controlul intern 
23. Riscul de audit este riscul ca auditorul să dea o opinie inadecvată atunci 

când situaţiile financiare conţin denaturări semnificative. Riscul de audit 
are trei componente: riscul inerent, riscul de control şi riscul de detectare. 
În evaluarea componentelor riscului de audit, auditorul analizează cunoş-
tinţele dobândite despre afacere şi despre riscurile financiare importante.  

24. ISA 400 „Evaluarea riscului şi controlul intern”3 oferă îndrumări în legă-
tură analizarea de către auditor a riscului de audit şi a controlului intern 
atunci când planifică şi efectuează un audit al situaţiilor financiare în con-
formitate cu standardele internaţionale de audit (ISA). ISA cer ca auditorul 
să folosească raţionamentul profesional pentru evaluarea riscului de audit 
şi pentru proiectarea procedurilor de audit, pentru a se asigura că riscul este 
redus la un nivel acceptabil de scăzut. El cere, de asemenea, auditorului să 
dobândească o înţelegere a sistemelor contabile şi de control intern, sufi-
cientă pentru a planifica auditul şi pentru a elabora o abordare eficientă a 
auditului. 

Riscul inerent 
25. Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca un sold al contului sau o clasă 

de tranzacţii care sunt înregistrate eronat să fie semnificative, individual 
sau însumate cu alte erori ale altor solduri sau clase, presupunând ca nu au 
existat sistemele de control intern aferente.

26. ISA 4004 cere ca, în elaborarea planului general de audit, auditorul să eva-
lueze riscul inerent la nivelul situaţiilor financiare. ISA 400 cere ca audito-
rul să facă legătura între acea evaluare şi soldurile conturilor şi clasele de 
tranzacţii semnificative, la nivel de afirmaţie, sau să presupună că riscul 
inerent este ridicat în cazul acelei afirmaţii. 

27. ISA 400 oferă îndrumări auditorului în folosirea raţionamentului profesi-
onal pentru a evalua numeroşi factori care pot afecta evaluarea riscului 
inerent. Exemple de factori care ar putea afecta evaluarea de către auditor 

3 ISA 400 „Evaluarea riscului şi controlul intern” a fost eliminat în decembrie 2004 la intrarea 
în vigoare a ISA 315 „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativă” şi a ISA 330, „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate”    
4 Vezi nota de subsol 3
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a riscului inerent pentru afirmaţiile în legătură cu derivatele includ: 
 y Scopul economic şi de afaceri al activităţilor cu derivate ale entităţii. 

Auditorul înţelege natura afacerii entităţii şi a scopului economic şi de 
afaceri al activităţilor sale cu derivate, toate acestea putând influenţa 
decizia entităţii de a cumpăra, vinde sau păstra derivate. 

 y Activităţile cu derivate variază de la poziţii al căror scop principal este 
de a reduce sau de a elimina riscul (de acoperire), la poziţii al căror 
scop principal este de a majora profitul (speculative). Riscurile inerente 
asociate cu riscul de management diferă în mod semnificativ faţă de cele 
asociate investiţiilor speculative. 

 y Complexitatea trăsăturilor unui instrument derivat. În general, cu cât 
este mai complex un derivat, cu atât este mai dificil de determinat va-
loarea sa justă. Valoarea justă a anumitor derivate, cum ar fi opţiunile 
tranzacţionate la bursă, este disponibilă din surse independente de sta-
bilire a preţurilor, cum ar fi publicaţii financiare sau brokeri-dealeri care 
nu sunt afiliaţi la entitate. Determinarea valorii juste poate fi deosebit 
de dificilă, totuşi, dacă o tranzacţie a fost astfel proiectată încât să vină 
în întâmpinarea nevoilor unui utilizator. Atunci când derivatele nu sunt 
tranzacţionate în mod regulat, sau sunt tranzacţionate doar pe pieţe fără 
un preţ de piaţă publicat sau cotat, conducerea poate folosi un model de 
evaluare pentru determinarea valorii juste. Riscul de evaluare este riscul 
ca valoarea justă a derivatului să fie determinată în mod eronat. Riscul 
modelului, care este o componentă a riscului de evaluare, există indife-
rent de modelul folosit (în comparaţie cu preţul cotat de piaţă) pentru 
determinarea valorii juste a unui derivat. Riscul modelului reprezintă 
riscul asociat cu imperfecţiunile şi subiectivitatea acestor modele şi cu 
presupunerile aferente. Atât riscul de evaluare cât şi riscul modelului 
contribuie la stabilirea riscului inerent pentru afirmaţiile de evaluare în 
legătură cu aceste derivate. 

 y Dacă tranzacţia care dă naştere unui derivat implică schimburi de nu
merar. Multe derivate nu implică un schimb de numerar la începutul 
tranzacţiei, sau pot implica contracte care au un termen neregulat sau 
final pentru fluxurile de numerar. Există un risc sporit ca astfel de con-
tracte să nu fie identificate, sau să fie doar parţial identificate şi înregis-
trate în situaţiile financiare, sporind riscul inerent pentru exhaustivitatea 
afirmaţiilor în legătură cu acele derivate. 

 y Experienţa unei entităţi cu derivate. Folosirea semnificativă a deriva-
telor complexe fără o experienţă relevantă în cadrul entităţii sporeşte 
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riscul inerent. Experienţa relevantă trebuie să fie demonstrată de perso-
nalul implicat în activităţile cu derivate al unităţii, inclusiv de persoa-
nele însărcinate cu guvernanţa, cei care angajează entitatea în tranzacţii 
cu derivate (care de aici înainte vor fi numiţi „dealeri”), cei implicaţi în 
riscul de control şi de personalul operaţional şi din contabilitate respon-
sabil pentru înregistrarea şi decontarea tranzacţiilor. În plus, conducerea 
este foarte posibil să omită tranzacţiile care nu sunt frecvente pentru 
aspectele relevante de contabilitate şi prezentare. 

 y Dacă derivatul este o caracteristică încorporată întrun contract. Con-
ducerea este mai puţin probabil să poată identifica derivatele încorpo-
rate, ceea ce sporeşte riscul inerent în ceea ce priveşte afirmaţiile de 
exhaustivitate în legătură cu acele derivate; 

 y Dacă factorii externi afectează afirmaţiile. Spre exemplu, o creştere a 
riscului de credit asociat cu entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoare de activitate în declin sporeşte riscul inerent cu privire la evalu-
area afirmaţiilor în legătură cu acele derivate. În plus, schimbări semni-
ficative intervenite în ratele dobânzilor sau volatilitatea acestora sporesc 
riscul inerent în legătură cu evaluarea derivatelor a căror valoare este 
afectată în mod semnificativ de ratele dobânzilor. 

 y Dacă derivatele sunt tranzacţionate la bursa naţională sau peste hotare. 
Derivatele tranzacţionate la bursele din străinătate pot face obiectul unor 
riscuri inerente sporite din cauza legislaţiilor şi reglementărilor diferi-
te, ratelor de schimb valutar sau condiţiilor economice diferite. Aceste 
condiţii pot contribui la riscul inerent în legătură cu afirmaţiile privind 
drepturile şi obligaţiile sau cu afirmaţiile privind evaluarea. 

28. Multe derivate au riscul asociat că o pierderea ar putea depăşi valoarea la 
care este recunoscut în bilanţ instrumentul derivat, dacă aceasta există (risc 
din afara bilanţului). Spre exemplu, o scădere bruscă a preţului pieţei unei 
mărfuri poate forţa o entitate să realizeze pierderi pentru a închide o poziţie 
forward pentru acea marfă. În unele cazuri, pierderile potenţiale pot fi sufi-
cient de mari pentru a pune sub semnul îndoielii capacitatea de continuitate 
a activităţii. ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii” stabileşte reguli şi 
oferă recomandări în legătură cu capacitatea auditorului în auditul situaţii-
lor financiare, cu privire la prezumţia de continuitate a activităţii folosită la 
întocmirea situaţiilor financiare. Entitatea poate efectua analiza de senziti-
vitate sau analiza valorii - la - risc pentru a evalua efectele ipotetice asupra 
instrumentelor derivate care fac obiectul riscului de piaţă. Auditorul poate 
lua în consideraţie aceste analize în evaluarea estimării managementului cu 
privire la capacitatea entităţii de a continua activitatea. 
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Considerente contabile 
29. O metodă contabilă a unei entităţi afectează procedurile specifice de audit 

şi, prin urmare, este semnificativă. Contabilitatea derivatelor poate depinde 
de faptul dacă derivatul a fost clasificat ca instrument de acoperire şi dacă 
relaţia de acoperire este una cu adevărat eficientă. Spre exemplu, IAS 39 
cere entităţii să recunoască schimbările intervenite în valoarea justă a unui 
instrument derivat ca profit sau pierdere netă în perioada curentă. Dacă un 
derivat este o parte a unei relaţii de acoperire care întruneşte anumite crite-
rii, relaţia de acoperire se califică pentru contabilitatea specială de acoperi-
re, care recunoaşte efectele compensatorii ale elementului acoperit asupra 
profitului sau pierderii nete. Deoarece derivatele şi elementele acoperite 
sunt legate din punct de vedere economic, este adecvat să se recunoască 
pierderile sau câştigurile din derivate în aceeaşi perioadă contabilă în care 
sunt recunoscute câştigurile sau pierderile la elementul acoperit. Pentru 
unele tranzacţii, schimbările în valoarea justă vor apărea ca o componentă 
a profitului sau pierderii din perioada curentă. Pentru alte tranzacţii, schim-
bările în valoarea justă vor apărea în mod curent în schimbările intervenite 
în fondurile proprii şi, în cele din urmă, atunci când intervin tranzacţiile 
finale, în profitul sau pierderea netă.  

30. Derivatele folosite ca instrumente de acoperire fac obiectul riscului potrivit 
căruia condiţiile pieţei se pot schimba astfel încât acoperirea să nu mai fie 
eficientă şi, astfel, să nu mai întrunească condiţiile unei relaţii de acoperire. 
Spre exemplu, IAS 39 cere ca pierderile şi câştigurile periodice dintr-un 
contract la termen folosite pentru a acoperi achiziţionarea viitoare a stocu-
rilor să fie recunoscute ca schimbări în capitalurile proprii ale acţionarilor, 
cu câştiguri şi pierderi cumulative care apar în profitul sau pierderea netă 
din aceeaşi (aceleaşi) perioadă (perioade) în care tranzacţiile viitoare aco-
perite afectează profitul sau pierderea netă. Orice discrepanţe între schim-
bările din preţul la vedere al unui contract futures şi schimbările corolare în 
costul achiziţionării aferente a stocurilor ar reduce eficacitatea acoperirii. 
Discrepanţele pot fi cauzate de diferitele locuri de livrare pentru o achiziţi-
onare a stocurilor şi contractul futures folosit pentru a acoperi achiziţiona-
rea stocurilor, alte discrepanţe pot fi cauzate de parametrii diferiţi de timp 
între executarea elementului acoperit şi instrumentul de acoperire sau între 
unităţile de măsură pentru cantitate şi calitate pe care le implică elementul 
acoperit şi cele specificate în instrumentul de acoperire. IAS 39 cere ca por-
ţiunea ineficientă a unei modificări intervenite în valoarea unui instrument 
de acoperire să fie raportată imediat în profitul sau pierderea netă. Dacă 
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acoperirea este estimată şi determinată ca nefiind foarte eficientă, relaţia 
de acoperire nu va mai întruni criteriile pentru contabilitatea de acoperire. 
Contabilitatea de acoperire continuă ar exclude câştigurile şi pierderile în-
registrate incorect în profitul sau pierderea netă pentru perioada respectivă. 
Complexitatea contabilităţii derivatelor sporeşte riscul inerent pentru afir-
maţia de prezentare şi evidenţiere în legătură cu aceste derivate. 

Considerente legate de sistemul contabil 
31. ISA 4005 cere ca auditorul să cunoască sistemul contabil. Pentru aceasta, 

auditorul obţine informaţii în legătură cu proiectarea sistemului contabil, 
schimbările aduse acestui sistem şi funcţionarea sa. Măsura în care entita-
tea foloseşte derivatele şi complexitatea relativă a instrumentelor reprezin-
tă determinanţi importanţi pentru nivelul necesar de complexitate atât al 
sistemelor informatice ale entităţii (inclusiv al sistemului contabil), cât şi al 
procedurilor de control. 

32. Anumite instrumente pot cere un număr mare de înregistrări contabile. Deşi 
este posibil ca sistemul contabil folosit pentru a înregistra tranzacţiile cu 
derivate să aibă nevoie de unele intervenţii manuale, în mod ideal, sistemul 
contabil poate înregistra astfel de intrări cu acurateţe cu o intervenţie manu-
ală minimă. Întrucât gradul de sofisticare a activităţilor cu derivate creşte, 
tot astfel trebuie să crească şi gradul de sofisticare a sistemului contabil.  
Deoarece nu acesta este cazul întotdeauna, auditorul trebuie să fie atent la 
posibila necesitate de a modifica abordarea de audit dacă este de părere că 
sistemul contabil, sau unele aspecte ale acestuia, sunt de slabă calitate.  

Mediul de control 
33. Mediul de control influenţează tonul unei entităţi şi conştiinciozitatea cu 

privire la aspectele de control ale oamenilor săi. Aceasta reprezintă fun-
daţia pentru toate celelalte componente ale controlului intern, care oferă 
disciplină şi structură. Mediul de control are o influenţă determinantă asu-
pra modului în care sunt structurate activităţile afacerii, cum sunt stabilite 
obiectivele şi cum este determinat riscul. 

34. ISA 4006 cere auditorului să cunoască suficient mediul de control pentru a 
evalua atitudinile conducerii şi ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa, 
gradul lor de conştientizare şi acţiunile privind controlul intern şi impor-
tanţa sa în entitate. 

35. Auditorul consideră atitudinea generală a conducerii cu privire la instru-
5 Vezi nota de subsol 3.
6 Vezi nota de subsol 3.
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mentele cu derivate şi gradul de conştientizare al acestora ca parte a obţi-
nerii înţelegerii mediului de control, inclusiv a oricăror schimbări ale aces-
tuia. Persoanele însărcinate cu guvernanţa au rolul de determina o atitudine 
adecvată faţă de risc. Rolul conducerii este de a monitoriza şi a ţine sub 
control expunerea entităţii la acele riscuri. Auditorul obţine o înţelegere a 
modului în care mediul de control pentru derivate răspunde la riscul esti-
mat de conducere. Pentru a monitoriza şi a ţine sub control în mod eficient 
expunerea sa faţă de risc, o entitate implementează o structură care: 

 y Este adecvată şi în conformitate cu atitudinea entităţii faţă de risc aşa 
cum este el determinat de persoanele însărcinate cu guvernanţa; 

 y Specifică nivelele de aprobare pentru autorizarea diferitelor tipuri de in-
strumente şi tranzacţii care pot fi încheiate şi pentru ce scop. Instrumen-
tele permise şi nivelele de aprobare trebuie să reflecte experienţa celor 
implicaţi în activităţile cu derivate; 

 y Stabileşte limite adecvate pentru expunerea maximă permisă pentru fie-
care tip de risc (inclusiv partenerii aprobaţi). Nivelele de expunere per-
mise pot varia în funcţie de tipul de risc sau de partener; 

 y Asigură monitorizarea independentă şi la timp a riscurilor financiare şi a 
procedurilor de control; şi 

 y Asigură raportarea independentă şi la timp a expunerilor, riscurilor şi 
rezultatelor activităţilor cu derivate în ţinerea sub control a riscurilor. 

36. Conducerea trebuie să stabilească îndrumări adecvate pentru a se asigura 
ca activităţile cu derivate îndeplinesc nevoile entităţii. La stabilirea îndru-
mărilor adecvate, conducerea trebuie să includă reguli clare în legătură cu 
măsura în care li se va permite celor responsabili cu activităţile cu derivate 
să participe pe pieţele cu derivate. Odată ce a fost făcut acest lucru, con-
ducerea poate implementa sisteme adecvate pentru a controla şi administra 
aceste riscuri. Trei elemente ale mediului de control merită o menţiune spe-
cială pentru efectul lor potenţial pentru controalele asupra activităţilor cu 
derivate: 

 y Instrucţiuni de la conducere sau de la persoanele însărcinate cu gu
vernanţa. Conducerea este responsabilă pentru oferirea de instrucţiuni 
prin politici clar stabilite, pentru cumpărarea, vânzarea şi păstrarea de-
rivatelor. Aceste politici trebuie să înceapă prin a se stabili clar de către 
conducere obiectivele sale cu privire la activităţile sale de management 
al riscului şi cu analiza investiţiei şi a alternativelor de acoperire dispo-
nibile pentru a atinge acele obiective. Politicile şi procedurile trebuie 
apoi dezvoltate luând în considerare: 
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 ○ Nivelul de experienţă al conducerii entităţii; 
 ○ Gradul de complexitate al controlului intern al entităţii şi al siste-

melor de monitorizare; 
 ○ Structura activelor/datoriilor entităţii; 
 ○ Capacitatea entităţii de a menţine lichidităţi şi de a absorbi pierde-

rile de capital; 
 ○ Tipurile de instrumente financiare derivate despre care conducerea 

crede ca o vor ajuta să îşi îndeplinească obiectivele; 
 ○ Folosirea instrumentelor financiare derivate despre care conducerea 

crede ca o vor ajuta să îşi îndeplinească obiectivele, spre exemplu, 
dacă derivatele pot fi folosite în scopuri speculative sau în scopuri 
de acoperire. 

Politicile unei entităţi pentru cumpărarea, vânzarea şi păstrarea derivatelor 
trebuie să fie adecvate şi în conformitate cu atitudinea să faţă de risc şi cu 
experienţa celor implicaţi în activităţile cu derivate. 

 y Segregarea responsabilităţilor şi repartizarea personalului. Activităţile 
cu derivate pot fi împărţite în trei funcţii: 

 ○ Angajarea entităţii faţă de tranzacţie (tranzacţionarea); 
 ○ Iniţierea plăţilor de numerar şi acceptarea de plăţi de numerar (de-

contări); şi 
 ○ Înregistrarea tuturor tranzacţiilor în mod corect în evidenţele conta-

bile; inclusiv evaluarea derivatelor. 
Segregarea responsabilităţilor trebuie să existe între aceste trei funcţii. 
Acolo unde o entitate este prea mică pentru a se realiza o segregare adecva-
tă a responsabilităţilor, conducerea trebuie să îşi asume un rol mai activ în 
monitorizarea activităţilor cu derivate. Unele entităţi au stabilită o a patra 
funcţie, controlul riscului, care este responsabilă pentru raportarea şi mo-
nitorizarea activităţilor cu derivate. Exemple de responsabilităţi cheie în 
acest domeniu pot include: 

 ○ Stabilirea politicilor de monitorizare a managementului riscului; 
 ○ Proiectarea structurilor limitelor riscului; 
 ○ Dezvoltarea unor scenarii de dezastru şi supunerea portofoliilor de 

poziţiideschise la analize de senzitivitate, inclusiv revizuirea miş-
cărilor neobişnuite intervenite în aceste poziţii; şi 

 ○ Revizuirea şi analizarea noilor produse derivate. 
În entităţile care nu au stabilit o funcţie separată de control al riscului, ra-
portarea şi monitorizarea activităţilor cu derivate pot reprezenta o compo-
nentă a responsabilităţii funcţiei contabile sau a responsabilităţii globale a 
managementului.
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 y Dacă mediul general de control a fost extins sau nu la cei responsabili 
pentru activităţile cu derivate. O entitate poate avea o cultură de con-
trol care este concentrată în general pe menţinerea unui nivel înalt de 
control intern. Datorită complexităţii unor activităţi de trezorerie sau cu 
derivate, această cultură nu se poate aplica grupului responsabil pentru 
activităţile cu derivate. În caz contrar, datorită riscurilor asociate cu ac-
tivităţile cu derivate, conducerea poate implementa un mediu de control 
mai strict decât în altă parte în entitate.

37. Unele entităţi pot pune în funcţiune un sistem de compensaţii stimulativ 
pentru cei implicaţi în tranzacţii cu derivate. În astfel de situaţii, audito-
rul consideră măsura în care au fost stabilite îndrumări, limite şi controale 
adecvate pentru a evalua dacă funcţionarea acestui sistem ar putea avea ca 
rezultat tranzacţii care nu sunt în conformitate cu strategia entităţii cu pri-
vire la managementul riscului. 

38. Atunci când o entitate foloseşte comerţul electronic pentru tranzacţii cu 
derivate, trebuie să abordeze considerente legate de securitate şi control 
relevante pentru utilizarea unei reţele electronice. 

Proceduri şi obiective de control 
39. Controalele interne asupra tranzacţiilor cu derivate trebuie să împiedice sau 

să detecteze problemele care stânjenesc o entitate în atingerea obiectivelor 
ei. Aceste obiective pot fi ori funcţionale, ori de raportare financiară, ori 
cu privire la respectarea reglementărilor, iar controlul intern este necesar 
pentru a împiedica sau a detecta problemele din fiecare arie. 

40. ISA 4007 cere auditorului să cunoască procedurile de control suficient pen-
tru a planifica auditul. Procedurile eficiente de control asupra derivatelor 
vor include în general separarea adecvată a obligaţiilor, monitorizarea ma-
nagementului riscului, supravegherea managementului şi alte politici şi 
proceduri menite să asigure că vor fi îndeplinite obiectivele de control ale 
entităţii. Aceste obiective de control includ următoarele: 

 y Execuţia autorizată. Tranzacţiile cu derivate sunt executate în conformi-
tate cu politicile aprobate ale entităţii. 

 y Informaţii complete şi corecte. Informaţiile cu privire la derivate, inclu-
siv informaţiile legate de valoarea justă, sunt înregistrate la timp, sunt 
complete şi corecte atunci când sunt înregistrate în sistemul contabil şi 
au fost clasificate, descrise şi evidenţiate în mod adecvat. 

 y Prevenirea sau detectarea erorilor. Erorile în procesarea informaţiilor 
contabile pentru derivate sunt prevenite sau detectate la timp. 

7 Vezi nota de subsol 3.
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 y Monitorizarea permanentă. Activităţile care implică derivate sunt mo-
nitorizate permanent pentru a recunoaşte şi măsura evenimentele care 
afectează afirmaţii aferente din situaţiile financiare. 

 y Evaluarea. Modificările intervenite în valoarea derivatelor sunt contabi-
lizate şi prezentate persoanelor potrivite în mod adecvat atât din punct 
de vedere operaţional, cât şi din punct de vedere al controlului. Evalua-
rea poate face parte din activităţile permanente de monitorizare.  

În plus, pentru derivatele desemnate ca acoperire, controalele interne trebu-
ie să se asigure că acele derivate îndeplinesc criteriile pentru contabilitatea 
de acoperire, atât la începerea acoperirii, cât şi în mod permanent. 

41. În ceea ce priveşte cumpărarea, vânzarea şi păstrarea derivatelor, nivelul de 
sofisticare al controlului intern va fi diferit în funcţie de: 

 y Complexitatea derivatelor şi a riscului de control aferent - cu cât sunt 
mai complexe activităţile cu derivate, cu atât vor necesita sisteme mai 
sofisticate; 

 y Expunerea la risc a tranzacţiilor cu derivate în raport cu capitalul angajat 
de către entitate; şi 

 y Volumul tranzacţiilor - entităţile care nu au un volum semnificativ de 
tranzacţii cu derivate vor necesita sisteme contabile şi de control intern 
mai puţin sofisticate. 

42. Întrucât gradul de complexitate al activităţii cu derivate creşte, şi contro-
lul intern trebuie să se intensifice. În unele cazuri, o entitate îşi va extinde 
tipurile de activităţi cu derivate pe care le realizează, fără a face ajustările 
corespunzătoare controlului său intern.  

43. În entităţile mai mari, sisteme informatice computerizate sofisticate păs-
trează evidenţa activităţilor cu derivate pentru a se asigura ca se fac plă-
ţile necesare când acestea ajung la scadenţă. Sisteme computerizate mai 
complexe pot genera înregistrări automate în conturile de clearing pentru 
a monitoriza mişcările de numerar. Controale adecvate asupra procesării 
vor contribui în a se asigura că activităţile cu derivate sunt corect reflectate 
în înregistrările entităţii. Sistemele computerizate pot fi proiectate pentru 
a produce rapoarte de excepţie pentru atrage atenţia conducerii asupra si-
tuaţiilor în care derivatele nu au fost folosite în cadrul limitelor autorizate, 
sau când tranzacţiile întreprinse nu s-au înscris în limitele stabilite pentru 
partenerii aleşi. Chiar şi un sistem computerizat sofisticat nu poate asigura 
exhaustivitatea tranzacţiilor cu derivate. 

44. Derivatele, prin natura lor, pot implica transferul unor sume impresionante 
de bani, atât în cât şi din entitate. Adesea, aceste transferuri au loc la sca-



240 IAPS 1012

AUDITUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE

denţă. În multe cazuri, unei băncii i se oferă doar instrucţiunile adecvate de 
plată sau notificările cu privire la încasare. Unele entităţi pot folosi siste-
me de transfer electronic de fonduri. Astfel de sisteme pot implica parole 
complexe şi controale de verificare, şabloane de plată standard şi facilităţi 
de atragere/scurgere de numerar. ISA 401 „Auditul în mediul sistemelor 
informaţionale computerizate”8 cere auditorului să considere modul în care 
un mediu de sisteme informatice computerizate (CIS) afectează auditul şi 
să dobândească o înţelegere a semnificaţiei activităţilor CIS şi a disponibi-
lităţii pentru folosirea acestora în audit. Auditorul dobândeşte o înţelegere a 
metodelor folosite pentru transferul de fonduri, împreună cu punctele tari şi 
punctele slabe, întrucât aceasta va afecta riscul cu care se confruntă clientul 
şi, în consecinţă, evaluarea riscului de audit.

45. Reconcilierile regulate reprezintă un aspect important al controlării acti-
vităţilor cu derivate. Reconcilierile oficiale trebuie făcute în mod regulat 
pentru a se asigura că înregistrările contabile sunt controlate în mod adec-
vat, că toate intrările sunt făcute cu promptitudine şi că dealerii au infor-
maţii adecvate şi corecte despre poziţii înainte de a angaja în mod oficial 
entitatea într-o tranzacţie cu efecte obligatorii. Reconcilierile trebuie să fie 
documentate în mod adecvat şi revizuite independent. Următoarele situaţii 
reprezintă câteva dintre cele mai semnificative tipuri de proceduri de recon-
ciliere asociate cu activităţile cu derivate: 

 y Reconcilierea înregistrărilor dealerilor cu înregistrările folosite pentru 
procesul permanent de monitorizare şi poziţia sau profitul şi pierderea 
arătată în registrul-jurnal. 

 y Reconcilierea registrelor-jurnal secundare, inclusiv ale celor menţinute 
în baze de date computerizate cu registrul cartea mare general; Recon-
cilierea tuturor conturilor bancare şi de clearing cu situaţiile brokerilor 
pentru a se asigura că toate poziţiile nelichidate sunt prompt identificate 
şi reconciliate.

 y Reconcilierea înregistrărilor contabile ale entităţii cu registrele menţinu-
te de firmele de prestări servicii, acolo unde este cazul. 

46. Înregistrările unei entităţi privind iniţierea unei tranzacţii trebuie să identi-
fice în mod clar natura şi scopul fiecărei tranzacţii şi drepturile şi obligaţiile 
care decurg din fiecare contract cu derivate. În plus faţă de aceste informaţii 
financiare de bază, cum ar fi o suma iniţială, aceste înregistrări trebuie să 
includă: 

8 ISA 401, „Auditul într-un mediu informatizat” a fost retras în decembrie 2004, la intrarea în 
vigoare a ISA 315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativă”, şi a ISA 330, „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate”.



241 IAPS 1012

AUDITUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE

 y Identitatea intermediarului; 
 y Identitatea persoanei care înregistrează tranzacţia, dacă acea persoană 

nu este intermediarul; 
 y Data şi momentul tranzacţiei; 
 y Natura şi scopul tranzacţiei, inclusiv dacă se intenţionează sau nu să 

acopere expunerea la un risc comercial de bază; şi 
 y Informaţii cu privire la conformitatea cu cerinţele contabile referitoare 

la acoperire, cum ar fi: 
 ○ Desemnarea ca acoperire, inclusiv tipul acoperirii; 
 ○ Identificarea criteriilor folosite pentru estimarea eficacităţii acope-

ririi; 
 ○ Identificarea elementului acoperit într-o relaţie de acoperire. 

47. Înregistrările tranzacţiilor cu derivate pot fi păstrate într-o bază de date, 
registru sau registru-jurnal secundar, care sunt apoi verificate din punct de 
vedere al corectitudinii prin confirmările independente primite de la co-
contractantul din cadrul tranzacţiilor. Adesea, înregistrările tranzacţiei vor 
fi folosite pentru a oferi informaţii contabile, inclusiv informaţii care să 
fie evidenţiate în situaţiile financiare, împreună cu alte informaţii pentru 
managementul riscului, cum ar fi rapoarte privind expunerile în comparaţie 
cu limitele stabilite prin politici. Prin urmare, este esenţial să se realizeze 
controale adecvate asupra intrărilor, procesării şi menţinerii înregistrărilor 
contabile, indiferent dacă ele se află într-o bază de date, un registru sau un 
registru-jurnal secundar.  

48. Principalul control asupra exhaustivităţii înregistrărilor tranzacţiilor deri-
vate îl reprezintă corelarea independentă cu confirmările co-contractantu-
lui în comparaţie cu înregistrările proprii ale entităţii. Trebuie să se ceară 
cocontractantului să trimită confirmările direct la angajaţii entităţii care 
sunt independenţi de dealeri, pentru a se apăra împotriva situaţiilor în care 
dealerii opresc informaţii şi „ascund” tranzacţii, iar toate detaliile trebuie 
verificate în comparaţie cu înregistrările entităţii. Angajaţii independenţi de 
dealeri trebuie să rezolve orice excepţii cuprinse în confirmări şi să investi-
gheze în întregime orice confirmare care nu este primită.  

Rolul auditului intern 
49. Ca parte a estimării controlului intern, auditorul consideră rolul auditului 

intern. Cunoştinţele şi aptitudinile cerute pentru a înţelege şi audita utiliza-
rea de către o entitate a derivatelor sunt în general complet diferite de cele 
necesare pentru auditul altor părţi ale afacerii. Auditorul intern consideră 
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măsura în care funcţia de audit intern are cunoştinţe şi aptitudini pentru a 
acoperi, şi cât a acoperit de fapt, activităţile cu derivate ale entităţii. 

50. În multe entităţi, auditul intern reprezintă o parte esenţială a funcţiei de 
control al riscului care permite conducerii superioare să revizuiască şi să 
evalueze procedurile de control care acoperă folosirea derivatelor, activi-
tatea efectuată de auditul intern poate ajuta auditorul extern în evaluarea 
sistemelor contabile şi a controalelor interne şi prin urmare a riscului de 
control. Domeniile în care activitatea desfăşurată de auditul intern pot fi 
relevante în mod deosebit sunt: 

 y Dezvoltarea unei imagini generale asupra măsurii în care sunt folosite 
derivatele; 

 y Revizuirea gradului de adecvare a politicilor şi procedurilor şi a modului 
în care sunt respectate de conducere; 

 y Revizuirea eficacităţii procedurilor de control; 
 y Revizuirea sistemelor contabile folosite pentru procesarea tranzacţiilor 

cu derivate; 
 y Revizuirea sistemelor relevante pentru activităţile cu derivate; 
 y Asigurarea ca obiectivele pentru managementul derivatelor sunt pe de-

plin înţelese în cadrul entităţii, în special acolo unde sunt divizii operaţi-
onale în care este cel mai posibil să apară expuneri la risc; 

 y Aprecierea dacă noile riscuri legate de derivate au fost identificate, eva-
luate şi ţinute sub control;  

 y Evaluarea dacă contabilitatea pentru derivate este în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară inclusiv, dacă este cazul, dacă derivatele 
contabilizate folosind contabilitatea de acoperire menţionate de cadrul 
de raportare financiară îndeplinesc condiţiile unei relaţii de acoperire; şi 

 y Efectuarea de revizuiri regulate pentru: 
 ○ A oferi managementului asigurarea ca activităţile cu derivate sunt 

controlate în mod adecvat; şi 
 ○ A asigura că noile riscuri şi folosirea derivatelor pentru a ţine sub 

control aceste riscuri sunt identificate, evaluate şi ţinute sub control. 
51. Anumite aspecte ale auditului intern pot fi utile pentru a determina natura, 

momentul şi aria de cuprindere a procedurilor de audit extern. Atunci când 
se pare ca este cazul, auditorul extern, în cursul planificării auditului, va 
dobândi o înţelegere suficientă a activităţilor de audit intern şi va efectua o 
evaluare preliminară a funcţiei de audit intern. Atunci când auditorul extern 
intenţionează să folosească o activitate de audit intern specifică, auditorul 
extern evaluează şi testează acea activitate pentru a confirmă gradul său de 
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adecvare pentru scopurile auditorului extern. ISA 610 „Analiza auditului 
intern” oferă recomandări auditorului extern in analizarea auditului intern. 

Organizaţii prestatoare de servicii 
52. Entităţile pot folosi organizaţii prestatoare de servicii pentru a iniţia cum-

părarea sau vânzarea derivatelor sau pentru a menţine înregistrările tran-
zacţiilor cu derivate pentru entitate. 

53. Folosirea organizaţiilor de prestări servicii poate întări controlul asupra 
derivatelor. Spre exemplu, personalul unei organizaţii de prestări servicii 
poate avea mai multă experienţă cu derivatele decât conducerea entităţii. 
Folosirea organizaţiilor de prestări servicii poate permite de asemenea o 
mai mare separare a responsabilităţilor. Pe de altă parte, folosirea unei or-
ganizaţii de prestări servicii poate spori riscul deoarece poate avea o cultură 
diferită de control sau poate procesa tranzacţiile la o oarecare distanţă de 
entitate. 

54. ISA 402 „Considerente de audit referitoare la entităţile care utilizează or-
ganizaţii prestatoare de servicii” oferă recomandări auditorului atunci când 
entitatea care urmează să fie auditată foloseşte o organizaţie de prestări ser-
vicii. ISA 402 cere ca auditorul să analizeze, atunci când planifică auditul şi 
elaborează o abordare de audit efectivă, modul în care folosirea unei orga-
nizaţii de prestări servicii afectează sistemele contabile şi de control intern 
ale entităţii. ISA 402 oferă alte îndrumări în auditul entităţilor care folosesc 
firme de prestări servicii. Atunci când aplică ISA 402 la o organizaţie de 
prestări servicii angajată în tranzacţii cu derivate, auditorul analizează mo-
dul în care o organizaţie de prestări servicii afectează sistemele contabile şi 
de control intern ale unei entităţi. 

55. Deoarece organizaţiile de prestări servicii adesea acţionează ca şi consul-
tanţi de investiţii, auditorul poate analiza riscurile asociate organizaţiilor de 
prestări servicii atunci când acestea acţionează ca şi consultanţi de investi-
ţii, inclusiv: 

 y Modul în care sunt monitorizate serviciile lor; 
 y Procedurile implementate pentru a proteja integritatea şi confidenţialita-

tea informaţiilor; 
 y Aranjamente contingente; şi 
 y Orice aspecte ale părţii aferente care pot apărea ca urmare a faptului că 

organizaţia de prestări servicii poate încheia propriile tranzacţii cu de-
rivate cu entitatea, fiind ea la rândul ei o parte aferentă în acelaşi timp. 
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Riscul de control 
56. Riscul de control este riscul ca sistemele contabile şi de control intern ale 

unei entităţi să nu prevină sau să nu detecteze şi să corecteze, la timp, erori-
le într-un sold de cont sau clasă de tranzacţii care ar putea fi semnificative, 
în mod individual sau atunci când este adunată cu alte erori din alte solduri 
sau clase. 

57. ISA 4009 cere auditorului, după dobândirea unei înţelegeri cu privire la 
sistemele contabile şi de control intern, să facă estimări preliminare ale 
riscului de control, la nivel de afirmaţii, pentru orice sold de cont sau clasă 
de tranzacţii semnificative. ISA 400 cere ca evaluarea preliminară a riscului 
de control pentru o afirmaţie din situaţiile financiare să fie indice un nivel 
ridicat, doar dacă: 
(a) Auditorul nu poate identifica dacă este posibil ca controalele interne 

relevante pentru acele afirmaţii să nu prevină sau să detecteze şi să 
corecteze o eroare semnificativă; şi 

(b) Nu planifică să efectueze teste de control pentru a susţine acea afirma-
ţie. 

58. Atunci când dezvoltă o abordare de audit, auditorul ia în consideraţie eva-
luarea preliminară a riscului de control (împreună cu evaluarea riscului in-
erent) pentru a determina natura, momentul şi întinderea procedurilor de 
fond pentru afirmaţiile din situaţiile financiare. 

59. Exemple de considerente care ar putea afecta evaluarea de către auditor a 
riscului de control includ: 

 y Dacă politicile şi procedurile care guvernează activităţile cu derivate re-
flectă obiectivele conducerii; 

 y Modul în care conducerea informează personalul despre controale; 
 y Modul în care conducerea adună informaţii în legătură cu derivatele;  
 y Modul în care conducerea se asigură că sistemele de control asupra deri-

vatelor sunt puse în aplicare aşa cum sunt proiectate.
60. ISA 400 cere auditorului, înainte de încheierea auditului, şi pe baza rezul-

tatelor procedurilor de fond şi a altor probe de audit obţinute, să analizeze 
dacă evaluarea riscului de control a fost confirmată. 

61. Evaluarea riscului de control depinde de raţionamentul auditorului în legă-
tură cu calitatea mediului de control şi a procedurilor de control implemen-
tate. Pentru a ajunge la o decizie în legătură cu natura, momentul şi aria de 
cuprindere a testelor controalelor, auditorul analizează factori precum: 

 y Importanţa activităţilor cu derivate pentru entitate; 
9 Vezi nota de subsol 3
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 y Natura, frecvenţa şi volumul tranzacţiilor cu derivate; 
 y Efectul potenţial al oricăror slăbiciuni identificate în procedurile de con-

trol; 
 y Tipurile de controale care sunt testate; 
 y Frecvenţa efectuării acestor controale; si 
 y Dovada efectuării. 

Teste ale controalelor 
62. Dacă evaluarea riscului de control nu indică un nivel ridicat, auditorul efec-

tuează teste ale controalelor cu scopul de a obţine probe pentru a vedea dacă 
evaluarea preliminară a riscului de control este susţinută sau nu. Fără a ţine 
cont de evaluarea de către auditor a riscului de control, se poate ca entitatea 
să aibă doar un număr limitat de tranzacţii cu derivate, sau ca magnitudinea 
acestor instrumente să fie semnificativă în special pentru entitate luată ca 
un întreg. În astfel de cazuri, o abordare de fond, uneori în combinaţie cu 
testele controalelor poate fi mult mai adecvată.  

63. Populaţia din care sunt selectate poziţiile pentru teste detaliate nu se limi-
tează la înregistrările contabile. Poziţiile testate pot fi extrase din alte surse, 
spre exemplu, confirmările de la co-contractanţi şi recipisele tranzacţiilor, 
astfel încât să poată fi testată posibilitatea omiterii tranzacţiilor în procedu-
ra de înregistrare. 

64. Testele controalelor sunt efectuate pentru a obţine probe de audit în legă-
tură cu eficacitatea: (a) proiectării sistemelor contabile şi de control intern, 
aceasta înseamnă, dacă ele sunt proiectate în mod adecvat pentru a preveni 
sau detecta şi corecta erorile semnificative şi (b) funcţionării controalelor 
interne pe întreaga perioadă. Procedurile cheie pot include evaluarea, pen-
tru un eşantion de tranzacţii stabilit în mod adecvat, a faptului dacă: 

 y Derivatele au fost folosite în conformitate cu politicile, îndrumările sta-
bilite sau în cadrul limitelor de autoritate; 

 y Au fost aplicate procese adecvate de luare a deciziilor, iar motivele im-
plicării într-o tranzacţie selectată reies în mod clar; 

 y Tranzacţiile întreprinse s-au încadrat în limitele politicilor pentru tran-
zacţii cu derivate, inclusiv termenii şi limitele tranzacţiilor cu părţi din 
străinătate sau părţi aferente;  

 y Tranzacţiile au fost încheiate cu contrapartide cu risc de credit adecvat; 
 y Derivatele fac obiectul unor măsurări la timp şi al raportării expunerii la 

risc, independent de intermediar; 
 y Au fost transmise confirmările de către co-contractant; 
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 y Au fost reconciliate şi verificate în mod adecvat confirmările primite de 
la co-contractant; 

 y Încetarea mai devreme de termen şi extinderea derivatelor fac obiectul 
aceloraşi controale ca noile tranzacţii cu derivate; 

 y Desemnarea unor tranzacţii, inclusiv modificările ulterioare ale desem-
nărilor, ca tranzacţii de acoperire sau în scop speculativ sunt autorizate 
în mod adecvat;  

 y Tranzacţiile au fost înregistrate în mod adecvat şi sunt înregistrate com-
plet şi cu acurateţe în registrele contabile şi procesate în mod corect în 
orice registru-jurnal secundar în tot cuprinsul situaţiilor financiare; şi 

 y A fost menţinută securitatea adecvată asupra parolelor necesare pentru 
transferul electronic de fonduri. 

65. Exemple de teste ale controalelor care pot fi analizate includ: 
 y Citirea minutelor şedinţelor persoanelor însărcinate cu guvernanţa en-

tităţii (sau dacă entitatea are stabilit aşa ceva, ale Comitetului pentru 
managementul riscului pentru Active/Datorii sau ale unui grup similar) 
pentru probe privind revizuirea periodică a activităţilor cu derivate, ade-
renţa la politicile stabilite şi revizuirea periodică a eficacităţii acoperirii 
de către acel organism; 

 y Compararea tranzacţiilor cu derivate, inclusiv a celor care au fost ter-
minate, cu politicile entităţii pentru a determina dacă entitatea urmează 
acele politici. Spre exemplu, auditorul ar putea: 

 ○ Testa dacă tranzacţiile au fost executate în conformitate cu autori-
zaţiile specificate în politica entităţii; 

 ○ Testa dacă a fost efectuată vreo analiză de sensibilitate înainte de 
cumpărare dictată de politica de investiţii; 

 ○ Testa tranzacţiile pentru a determina dacă entitatea a obţinut apro-
bările necesare pentru tranzacţii şi a folosit brokeri sau contrapar-
tide autorizate; 

 ○ Intervieva conducerea în legătură cu faptul dacă derivatele şi tran-
zacţiile aferente sunt monitorizate şi raportate la timp şi citi orice 
documentaţie de susţinere;  

 ○ Testa cumpărările de derivate înregistrate, inclusiv clasificarea şi 
preţurile lor, şi intrările folosite pentru a înregistra sumele aferente;  

 ○ Testa procesul de reconciliere. Auditorul ar putea testa dacă dife-
renţele de reconciliere sunt cercetate şi rezolvate la timp şi dacă 
reconcilierile sunt revizuite şi aprobate de către personalul de su-
pervizare. Spre exemplu organizaţiile care au un număr mare de 
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tranzacţii cu derivate pot cere reconcilierea şi revizuirea în fiecare 
zi; 

 ○ Testa controalele pentru tranzacţiile neînregistrate. Auditorul ar pu-
tea examina confirmările venite de la terţe părţi şi soluţionarea ori-
căror excepţii conţinute în confirmări; 

 ○ Testa controalele asupra folosirii procedeelor adecvate de securitate 
şi asupra asigurării de copii de siguranţă pentru date pentru a se 
asigura recuperarea adecvată în caz de dezastru. În plus, auditorul 
poate analiza procedurile pe care le adoptă entitatea pentru testarea 
şi întreţinerea anuală a înregistrărilor computerizate. 

Proceduri de fond 
66. ISA 400 cere auditorului să analizeze nivelul estimat pentru riscul inerent şi 

riscul de control în determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere 
a procedurilor de fond cerute pentru a reduce riscul de audit la un nivel ac-
ceptabil de scăzut. Cu cât este mai mare nivelul estimat al riscului inerent 
şi al riscului de control, cu atât mai multe probe de audit trebuie să obţină 
auditorul din efectuarea procedurilor de fond. 

67. Nivelele estimate pentru riscul inerent şi de control nu pot fi suficient de 
scăzute pentru a elimina nevoia ca auditorul să efectueze proceduri de fond. 
Auditorul efectuează unele proceduri de fond pentru soldurile conturilor şi 
pentru clasele de tranzacţii semnificative. Totuşi, este posibil ca auditorul 
sa nu poată să obţină probe de audit suficiente pentru a reduce riscul de de-
tectare şi, prin urmare, pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil 
de scăzut doar prin efectuarea testelor de fond. Dacă auditorul nu poate 
reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut, ISA 700 „Raportul 
auditorului asupra situaţiilor financiare”10 cere auditorului să emită o opinie 
cu rezerve  sau să declare imposibilitatea exprimării unei opinii. Mai mult, 
ISA 400 cere auditorului să aducă la cunoştinţa conducerii, cât mai curând 
posibil, şi la un nivel de responsabilitate adecvat, punctele slabe semnifica-
tive în proiectarea sau funcţionarea sistemelor contabile şi de control intern 
care au venit în atenţia auditorului. 

Pragul de semnificaţie 
68. ISA 320 „Pragul de semnificaţie în audit” prevede că auditorul analizează 

pragul de semnificaţie atât la nivelul general al situaţiilor financiare, cât şi 
10 ISA 700, „Raportul auditorului privind situaţiile financiare” a fost retras în decembrie 2006, la 
intrarea în vigoare a ISA 700, „Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de 
situaţii financiare cu scop general”.
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în relaţie cu soldurile conturilor, clasele de tranzacţii şi prezentările indi-
viduale. Raţionamentul auditorului poate include evaluarea a ceea ce con-
stituie prag de semnificaţie pentru înregistrările semnificative din bilanţ, 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar atât individual, 
cât şi pentru situaţiile financiare în totalitate. 

69. ISA 320 cere auditorului să analizeze pragul de semnificaţie atunci când 
determină natura, momentul şi aria de cuprindere a procedurilor de audit. 
În timpul planificării auditului, pragul de semnificaţie poate fi dificil de 
relaţie cu tranzacţiile cu derivate, în special datorită unora dintre caracteris-
ticile acestora. Pragul de semnificaţie nu se poate baza doar pe valorile din 
bilanţ, deoarece derivatele pot avea un impact mic asupra bilanţului, chiar 
dacă din cauza lor pot apărea riscuri semnificative. Atunci când evaluează 
pragul de semnificaţie, un auditor poate analiza, de asemenea, efectul po-
tenţial asupra soldului contului sau clasei de tranzacţii din situaţiile finan-
ciare. Un derivat mult echilibrat sau unul mai complex este posibil să aibă 
un efect semnificativ mai mare asupra situaţiilor financiare, decât ar putea 
avea unul mai puţin echilibrat sau un derivat mai simplu. Un potenţial mai 
mare ca să aibă un efect asupra situaţiilor financiare există, de asemenea, 
atunci când limitele expunerii pentru încheierea unei tranzacţii cu derivate 
sunt mari. 

Tipuri de proceduri de fond 
70. Procedurile de audit de fond care sunt efectuate pentru a obţine probe de 

audit pentru a detecta erorile semnificative din situaţiile financiare sunt de 
două tipuri: (a) teste ale detaliilor privind tranzacţiile şi soldurile; şi (b) 
proceduri analitice. 

71. În proiectarea testelor de fond, auditorul analizează: 
 y Gradul de adecvare a contabilităţii. Un obiectiv principal de audit ade-

sea abordat prin proceduri de fond îl constituie determinarea gradului de 
adecvare a contabilităţii pentru derivate a unei entităţi; 

 y Implicarea unei organizaţii din afară. Atunci când planifică proceduri-
le de fond pentru derivate, auditorul analizează dacă o altă organizaţie 
păstrează derivatele entităţii, sau le păstrează şi oferă servicii cu privire 
la acestea; 

 y Proceduri interimare de audit. Atunci când efectuează proceduri de fond 
înainte de data bilanţului, auditorul analizează fluctuaţiile pieţei în peri-
oada dintre data de testare interimară şi sfârşitul anului. Valoarea unor 
derivate poate fluctua mult într-o perioadă relativ scurtă. Cu cât valoa-
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rea, semnificaţia relativă sau conţinutul unui sold al unui cont devin mai 
puţin previzibile, cu atât este mai puţin valoroasa testarea valorii la date 
intermediare. 

 y Tranzacţii de rutină în comparaţie cu tranzacţiile care nu sunt de rutină. 
Multe tranzacţii financiare sunt contracte negociate intre o entitate şi 
co-contractantul sa. În măsura în care tranzacţiile cu derivate nu sunt 
de rutina, şi sunt în afara activităţilor obişnuite ale entităţii, o abordare 
de audit de fond poate reprezenta metoda cea mai eficienta de a atinge 
obiectivele de audit planificate; 

 y Procedurile efectuate în alte domenii ale auditului. Procedurile efec-
tuate în alte arii ale situaţiilor financiare pot oferi probe în legătură cu 
exhaustivitatea tranzacţiilor cu derivate. Aceste proceduri pot include 
teste ale încasărilor şi plăţilor de numerar ulterioare şi căutarea datorii-
lor neînregistrate.

Proceduri analitice 
72. ISA 520 “Proceduri analitice” cere auditorului să aplice proceduri analitice 

în etapele de planificare şi de revizuire generala ale auditului. Procedurile 
analitice pot fi aplicate, de asemenea, şi în alte etape ale auditului. Pro-
cedurile analitice, folosite ca procedură de fond în auditul activităţilor cu 
derivate pot da informaţii despre afacerile unei entităţi dar, prin ele însele, 
este puţin probabil să ofere suficiente probe cu privire la afirmaţiile în legă-
tură cu derivatele. Inter-relaţionarea complexă a factorilor din care derivă 
valorile acestor instrumente maschează adesea orice tendinţe neobişnuite 
care ar putea apărea.  

73. Unele persoane responsabile pentru activităţile cu derivate compilează re-
vizuiri analitice detaliate ale rezultatelor întregii activităţi cu derivate. Ele 
pot capta orice efect al volumelor tranzacţionate şi al fluctuaţiilor în preţul 
pieţei ale derivatelor asupra situaţiilor financiare ale entităţii şi compilează 
astfel de analize datorită implicării lor detaliate de zi cu zi în aceste activi-
tăţi. În mod asemănător, unele entităţi pot folosi tehnici analitice în activi-
tăţile lor de raportare şi de monitorizare. Acolo unde sunt disponibile astfel 
de analize, auditorul le poate folosi pentru a înţelege mai departe activitatea 
cu derivate a entităţii. Procedând astfel, auditorul caută satisfacţia ca infor-
maţia este credibilă şi ca a fost corect extrasă din înregistrările contabile 
de bază de către persoane suficient de obiective pentru a avea încredere 
ca informaţia reflectă în mod corect operaţiunile entităţii. Atunci când este 
cazul, auditorul poate folosi programe de computer pentru a facilita efectu-
area procedurilor analitice. 
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74. Procedurile analitice pot fi utile în evaluarea anumitor politici de manage-
ment al riscului asupra derivatelor, spre exemplu, limitele creditului. Pro-
cedurile analitice pot fi utile de asemenea în evaluarea eficacităţii activită-
ţilor de acoperire. Spre exemplu, dacă o entitate foloseşte derivatele într-o 
strategie de acoperire şi sunt notate câştiguri sau pierderi mari ca rezultat 
al procedurilor analitice, eficacitatea acoperirii poate fi pusă sub semnul 
întrebării şi contabilizarea tranzacţiei ca fiind de acoperire se poate să nu 
fie cea adecvată. 

75. Acolo unde nu este elaborată nici o astfel de analiză şi auditorul doreşte 
să efectueze una, eficacitatea revizuirii analitice depinde adesea de gradul 
în care conducerea poate oferi informaţii detaliate şi separate în legătură 
cu activităţile întreprinse. Acolo unde sunt disponibile astfel de informaţii, 
auditorul poate efectua o revizuire analitică utilă. Dacă informaţiile nu sunt 
disponibile, procedurile analitice vor fi eficiente doar ca o metodă de iden-
tificare a tendinţelor şi relaţiilor financiare în medii simple, de volume mici. 
Aceasta deoarece cu cât creşte volumul şi complexitatea operaţiilor, dacă 
nu sunt disponibile informaţii detaliate, factorii care afectează veniturile şi 
costurile sunt de o asemenea natură încât o analiză credibilă poate fi dificil 
de efectuat de către auditor, şi valoarea procedurilor analitice ca instrument 
de audit scade. În astfel de situaţii, este posibil ca procedurile analitice să 
nu identifice tratamentele contabile inadecvate. 

Evaluarea probelor de audit 
76. Evaluarea probelor de audit pentru afirmaţiile în legătură cu derivatele ne-

cesită un raţionament considerabil deoarece afirmaţiile, în special cele în 
legătură cu valorile acestora, se bazează pe prezumţii mult subiective sau 
sunt sensibile în mod deosebit la schimbările intervenite în presupunerile 
de bază. Spre exemplu, afirmaţiile în legătură cu valorile acestora se pot 
baza pe presupuneri în legătură cu apariţia unor evenimente viitoare pentru 
care este dificil de dezvoltat o aşteptare, sau în legătură cu care se crede ca 
vor exista anumite condiţii o perioadă mai lungă de timp. În consecinţă, 
personalul competent ar putea ajunge la concluzii diferite în legătură cu 
estimările pentru valoarea echitabilă sau cu estimările intervalelor în ca-
drul cărora variază valorile echitabile. Un raţionament considerabil poate 
fi, de asemenea, necesar în evaluarea probelor de audit pentru afirmaţiile 
bazate pe caracteristicile derivatelor şi tratamentele contabile aplicabile, 
inclusiv criteriile de bază, care sunt deopotrivă extrem de complexe. ISA 
540 „Auditul estimărilor contabile” oferă îndrumări auditorului în legătură 
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cu obţinerea şi evaluarea unor probe de audit suficient de competente pen-
tru a susţine estimările contabile semnificative. ISA 620 oferă îndrumări în 
legătură cu utilizarea activităţii unui expert în efectuarea testelor de fond. 

Proceduri de fond în legătură cu afirmaţiile Existenţa şi apariţia 
77. Testele de fond pentru existenţa şi apariţia afirmaţiilor în legătură cu deri-

vatele pot include: 
 y Confirmarea cu deţinătorul sau cu co-contractantul din cadrul derivatu-

lui; 
 y Inspectarea contractelor de bază şi a altor forme de documentaţie justi-

ficativă, inclusiv confirmările primite de entitate pe hârtie sau în formă 
electronică, pentru sumele raportate; 

 y Inspectarea documentaţiei de sprijin pentru realizarea ulterioară sau stin-
gerea după sfârşitul perioadei de raportare; 

 y Intervievare şi observare. 

Drepturi şi obligaţii 
78. Testele de fond pentru afirmaţiile cu privire la drepturile şi obligaţiile în 

legătură cu derivatele pot include: 
 y Confirmarea termenilor semnificativi cu deţinătorul sau cu co-contrac-

tantul din cadrul derivatului; şi 
 y Inspectarea contractelor de bază şi a altor forme de documentaţie de 

sprijin, pe hârtie sau în formă electronică. 

Exhaustivitatea 
79. Testele de fond pentru exhaustivitatea afirmaţiilor în legătură cu derivatele 

pot include: 
 y Solicitarea deţinătorului sau co-contractantului din cadrul derivatului să 

ofere detalii în legătură cu toate derivatele şi tranzacţiile cu entitatea. 
La transmiterea cererii de confirmare, auditorul determina ce parte a 
organizaţiei co-contractantului răspunde din partea acesteia în legătură 
cu toate aspectele operaţiunilor sale; 

 y Transmiterea confirmărilor de sold zero potenţialului deţinător sau co-
contractantului din cadrul derivatelor pentru a testa exhaustivitatea înre-
gistrărilor contabile înregistrate în registrele financiare; 

 y Revizuirea situaţiilor brokerilor pentru a verifica existenţa tranzacţiilor 
cu derivate şi a poziţiilor deţinute; 

 y Revizuirea confirmărilor co-contractantului care au fost primite dar care 
nu se potrivesc cu înregistrările tranzacţiilor; 
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 y Revizuirea poziţiilor de reconciliere nerezolvate; 
 y Inspectarea contractelor, cum ar fi contracte de împrumut sau contracte 

de participare la capitalul propriu sau de vânzare, pentru derivatele în-
corporate. (Tratamentul contabil al unor astfel de derivate încorporate 
poate diferi în funcţie de cadrele de raportare financiară).

 y Inspectarea documentaţiei pentru activitatea ulterioară sfârşitului peri-
oadei de raportare.  

 y Intervievare şi observare; şi 
 y Citirea altor informaţii, cum ar fi minutele şedinţelor persoanelor însăr-

cinate cu guvernanţa şi a documentelor şi rapoartelor aferente în legătu-
ră cu activităţile cu derivate revizuite de organismul de conducere. 

Evaluare şi măsurare 
80. Testele în legătură cu afirmaţiile de evaluare sunt proiectate în funcţie de 

metoda de evaluare folosită pentru măsurare sau pentru prezentare. Cadrul 
de raportare financiară poate cere ca un instrument financiar să fie evaluat 
pe baza costului, a sumei datorate în cadrul contractului sau la valoarea 
justă. El poate cere de asemenea prezentări în legătură cu valoarea unui 
derivat şi să specifice ca pierderile din depreciere să fie recunoscute în pro-
fitul sau pierderea netă înainte de realizare. Procedurile de fond pentru a 
obţine probe în legătură cu valoarea instrumentelor financiare derivate pot 
include: 

 y Inspectarea documentaţiei privind preţul de cumpărare; 
 y Confirmarea cu deţinătorul acestuia sau cu co-contractantul din cadrul 

derivatului; 
 y Revizuirea credibilităţii partenerilor din tranzacţiile cu derivate; şi 
 y Obţinerea de probe care coroborează valoarea justă a derivatelor evalu-

ate sau prezentate la valoarea justă. 
81. Auditorul obţine probe care coroborează valoarea justă a derivatelor măsu-

rate sau prezentate la valoarea justă. Metoda de determinare a valorii juste 
poate varia în funcţie de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea, 
inclusiv orice cadru de raportare financiară care poate fi în vigoare pentru 
acea industrie, sau natura entităţii. Astfel de diferenţe pot avea legătură cu 
considerentele cu privire la cotaţiile preţurilor pe pieţe inactive şi la redu-
cerile semnificative de lichidităţi, prime de control şi comisioane şi alte 
costuri care ar putea apărea la înstrăinarea unui derivat. Metoda de deter-
minare a valorii juste poate varia, de asemenea, în funcţie de tipul de activ 
sau de pasiv. ISA 540 oferă îndrumări privind auditul estimărilor contabile 
conţinute în situaţiile financiare. 
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82. Preţurile cotate pe piaţă pentru anumite derivate care sunt cotate la bursă 
sau pe pieţe extrabursiere sunt disponibile din surse cum ar fi publicaţiile 
financiare, serviciile oferite de burse sau serviciile de stabilire a preţurilor 
pe baza unor surse de o asemenea natură. Preţurile cotate pe piaţă pentru 
alte derivate pot fi obţinute de la brokeri-dealeri care fac preţul pieţei 
pentru acele instrumente. Dacă preţul cotat pe piaţă pentru un derivat nu 
este disponibil, estimări ale valorii juste pot fi obţinute din surse prove-
nind de la terţe părţi pe baza modelelor proprii sau din modele dobândite 
sau dezvoltate intern în cadrul entităţii. Dacă informaţiile în legătură cu 
valoarea justă sunt oferite de co-contractantul din cadrul unui derivat, 
auditorul consideră dacă o asemenea informaţie este obiectivă. În unele 
cazuri, poate fi necesar să se obţină estimări ale valorii juste din alte surse 
independente suplimentare. 

83. Preţurile cotate pe piaţă obţinute din publicaţii sau de la burse sunt consi-
derate în general ca oferind suficiente probe în legătură cu valoarea instru-
mentelor financiare derivate. Totuşi, folosirea unui preţ cotat pentru a testa 
afirmaţiile în legătură cu valoarea acestora poate cere o înţelegere specială 
a împrejurărilor în care a fost determinată acea cotaţie. Spre exemplu, co-
taţiile oferite de un co-contractant la o opţiune în vederea cumpărării unui 
instrument financiar derivat, pot să nu se bazeze pe tendinţele recente şi pot 
fi numai un indiciu al interesului acestuia. În unele situaţii, auditorul poate 
determina că este necesar să obţină estimări ale valorii juste de la brokeri-
dealeri sau de la surse provenind din terţe părţi. Auditorul poate considera, 
de asemenea, că este necesar să obţină estimări din mai multe surse de sta-
bilire a preţului. Aceasta poate fi un lucru adecvat, dacă sursa de stabilire a 
preţului are o relaţie cu entitatea, care ar putea afecta obiectivitatea sa. 

84. Conducerea are responsabilitatea de a estima valoarea instrumentului de-
rivat. Dacă o entitate evaluează derivatul folosind un model de evaluare, 
auditorul nu va acţiona ca evaluator şi raţionamentul auditorului nu se poa-
te substitui raţionamentului folosit de conducerea entităţii. Auditorul poate 
testa afirmaţiile în legătură cu valoarea justă determinată folosind un model 
prin proceduri cum ar fi: 

 y Aprecierea credibilităţii şi a gradului de adecvare a modelului. Auditorul 
determină dacă variabilele pieţei şi presupunerile folosite sunt credibile 
şi susţinute în mod adecvat. Mai mult, auditorul evaluează dacă variabi-
lele pieţei şi prezumţiile sunt folosite în mod uniform şi dacă noi condiţii 
justifică o schimbare a variabilelor pieţei sau a prezumţiilor folosite. 
Evaluarea gradului de adecvare a modelelor de evaluare şi a fiecăreia 
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dintre variabilele şi prezumţiile folosite în modele pot cere un raţiona-
ment considerabil şi cunoaşterea tehnicilor de evaluare, a factorilor de 
piaţă care afectează valoarea şi a condiţiilor de piaţă, în special în relaţie 
cu instrumente financiare similare. În consecinţă, auditorul poate consi-
dera necesar să implice un specialist în aprecierea modelului. 

 y Calcularea valorii, spre exemplu, folosind un model elaborat de auditor 
sau de un specialist angajat de către auditor. Reefectuarea evaluărilor 
folosind modelele şi datele proprii ale auditorului permite acestuia să 
dezvolte o estimare independentă care să fie folosită în coroborarea cre-
dibilităţii valorii calculate de către entitate; 

 y Compararea valorii juste cu tranzacţii recente; 
 y Considerarea senzitivităţii valorii la schimbările intervenite în variabile 

şi prezumţii, inclusiv în condiţiile de piaţă care pot afecta valoarea; şi 
 y Inspectarea documentaţiei justificative pentru realizarea sau stingerea 

ulterioară a tranzacţiei cu derivate după sfârşitul perioadei de raportare 
pentru a obţine alte dovezi în legătură cu valoarea sa la data bilanţului. 

85. Unele cadre de raportare financiară, spre exemplu, IAS 39 presupun că 
valoarea justă poate fi determinată în mod credibil pentru majoritatea ac-
tivelor financiare, inclusiv a derivatelor. Această presupunere poate fi de-
păşită pentru o investiţie într-un instrument de capital propriu (inclusiv o 
investiţie care în esenţă este un instrument de capital propriu) care nu are 
un preţ cotat de piaţă pe o piaţă activă şi pentru care alte metode de estimare 
în mod credibil a valorii juste sunt în mod clar neadecvate sau impractica-
bile. Presupunerea poate fi de asemenea depăşită pentru un derivat care este 
legat şi care trebuie decontat (lichidat) prin livrarea unui instrument necotat 
de capital propriu. Derivatele care au o scadenţă fixă şi pentru care a fost 
depăşită presupunerea că valoarea justă a derivatului poate fi determinată 
în mod credibil şi sunt evaluate la costul amortizat folosind metoda ratei 
dobânzii efective. Cele care nu au o scadenţă fixă sunt evaluate la cost. 

86. Auditorul adună probe de audit pentru a determina dacă prezumţia că va-
loarea justă a derivatului poate fi determinată în mod credibil a fost depă-
şită şi dacă derivatul este contabilizat în mod adecvat potrivit cadrului de 
raportare financiară. Dacă conducerea nu poate susţine afirmaţia ca a fost 
depăşită prezumţia că valoarea justă a derivatului poate fi determinată în 
mod credibil, ISA 70011 cere auditorului să exprime o opinie cu rezerve sau 
o opinie contrară. Dacă auditorul nu poate obţine suficiente probe de audit 
pentru a determina că prezumţia a fost depăşită, exista o limitare a ariei de 

11 Vezi nota 11.
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aplicabilitate a activităţii de audit. În acest caz, ISA 700 cere ca auditorul să 
exprime o opinie cu rezerve sau să declare imposibilitatea exprimării unei 
opinii.

Prezentare şi descriere 
87. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară, inclusiv pre-
zentarea corectă şi completă şi evidenţierea rezultatelor tranzacţiilor cu de-
rivate şi a politicilor contabile relevante. 

88. Auditorul evaluează dacă prezentarea şi evidenţierea derivatelor este în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară. Concluzia auditorului în le-
gătură cu faptul dacă derivatele sunt prezentate în conformitate cu cadrul de 
raportare financiară se bazează pe raţionamentul auditorului în legătură cu: 

 y Dacă principiile contabile selectate şi aplicabile sunt în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară; 

 y Dacă principiile contabile sunt adecvate în împrejurările date; 
 y Dacă situaţiile financiare, inclusiv notele aferente, oferă informaţii înle-

gătură cu aspecte care ar putea afecta utilizarea, înţelegerea şi interpre-
tarea lor;

 y Dacă evidenţierea este adecvată pentru a da asigurări ca entitatea respec-
tă în totalitate cerinţele de evidenţiere curente din cadrul de raportare 
financiară potrivit căruia sunt raportate situaţiile financiare, spre exem-
plu, IAS 39; 

 y Informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt clasificate şi rezumate 
într-o manieră credibilă, aceasta înseamnă, nici prea detaliat, nici prea 
condensat; şi 

 y Situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele de bază într-o 
manieră care prezintă poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi flu-
xurile de numerar declarate într-un interval de limite acceptabile, adică 
limite care sunt rezonabile şi posibil de obţinut în situaţiile financiare. 

89. Cadrul de raportare financiară poate prevedea cerinţe de prezentare şi evi-
denţiere pentru instrumentele derivate. Spre exemplu, unele cadre de ra-
portare financiară pot cere utilizatorilor de instrumente financiare derivate 
să ofere prezentări extinse ale politicilor pentru managementul riscului de 
piaţă, metodologiilor de evaluare a riscului de piaţă şi ale informaţiilor pri-
vind preţul pieţei. Alte cadre pot să nu ceară evidenţierea acestor informa-
ţii ca parte a situaţiilor financiare, dar încurajează entităţile să evidenţieze 
aceste informaţii în afara situaţiilor financiare. ISA 720 „Alte informaţii în 
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documentele cuprinzând situaţiile financiare auditate” oferă recomandări 
în legătură cu analizarea altor informaţii, în legătură cu care auditorul nu 
are obligaţia să raporteze, din documentele conţinând situaţiile financiare 
auditate. 

Considerente suplimentare în legătură cu activităţile de acoperire îm-
potriva riscului (hedging) 
90. Pentru contabilizarea unei tranzacţii derivate ca acoperire împotriva riscu-

lui, unele cadre de raportare financiară, spre exemplu IAS 39, cer condu-
cerii ca, la iniţierea tranzacţiei, să desemneze instrumentul derivat ca un 
instrument de acoperire, şi să documenteze în mod oficial la acel moment: 
(a) relaţia de acoperire; (b) obiectivul şi strategia de management al ris-
cului pentru efectuarea acoperirii şi (c) modul în care entitatea va estima 
eficienţa instrumentului de acoperire în compensarea expunerii la schimbă-
rile intervenite în valoarea justă a elementului acoperit sau în fluxurile de 
numerar ale tranzacţiei acoperite care sunt atribuite riscului acoperit. IAS 
39 cere, de asemenea, conducerii să se aştepte ca acoperirea să fie foarte 
eficientă în compensarea schimbărilor intervenite în valoarea justă sau în 
fluxurile de numerar atribuibile riscului acoperit, în conformitate cu stra-
tegia de management al riscului din documentul oficial iniţial pentru acea 
relaţie de acoperire specifică. 

91. Auditorul adună probe de audit pentru a determina dacă conducerea a res-
pectat cerinţele aplicabile ale contabilităţii de acoperire din cadrul de ra-
portare financiară, inclusiv cerinţele de desemnare şi documentaţie. În plus, 
auditorul aduna probe de audit pentru a susţine aşteptările conducerii, atât 
la începutul tranzacţiei de acoperire, cât şi în mod permanent, că relaţia de 
acoperire va fi foarte eficienta. În cazul în care conducerea nu a pregătit do-
cumentaţia ceruta de cadrul de raportare financiară, este posibil ca situaţiile 
financiare să nu fie în conformitate cu cadrul de raportare financiară şi ISA 
70012 ar cere auditorului să exprime o opinie cu rezerve sau o opinie con-
trară. Indiferent de cadrul de raportare financiară, auditorului i se cere să 
obţină suficiente probe de audit adecvate. Prin urmare, auditorul poate ob-
ţine documentaţia pregătită de entitate care poate fi similara celei descrise 
la paragraful 90 şi poate lua în considerare obţinerea de declaraţii din par-
tea conducerii cu privire la modul în care entitatea a folosit contabilitatea 
de acoperire şi la eficacitatea acesteia. Natura şi amploarea documentaţiei 
pregătite de entitate va diferi în funcţie de natura elementului acoperit şi a 
instrumentelor de acoperire. Dacă nu sunt disponibile suficiente probe de 

12 Vezi nota 11
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audit pentru a sprijini folosirea de către conducere a contabilităţii de aco-
perire, auditorul poate avea o limitare a ariei de aplicabilitate, şi i se poate 
cere de către ISA 700 să emită o opinie cu rezerve sau să declare imposibi-
litatea exprimării unei opinii. 

Declaraţiile conducerii 
92. ISA 580 „Declaraţiile conducerii” cere auditorului să obţină declaraţii 

adecvate din partea conducerii, inclusiv declaraţii scrise în legătură cu 
aspectele semnificative din situaţiile financiare atunci când se aşteaptă în 
mod rezonabil să nu existe alte suficiente probe de audit adecvate. Deşi 
scrisorile cu declaraţiile conducerii sunt de obicei semnate de personalul 
care are responsabilitatea principală pentru entitate şi pentru aspectele sale 
financiare (de obicei directorul executiv şi directorul financiar), auditorul 
poate dori să obţină declaraţii în legătură cu instrumentele derivate de la cei 
responsabili pentru activităţile cu derivate din cadrul entităţii. În funcţie de 
volumul şi complexitatea activităţilor cu derivate, declaraţiile conducerii în 
legătură cu instrumentele financiare derivate pot include declaraţii despre: 

 y Obiectivele conducerii cu privire la instrumentele financiare derivate, 
spre exemplu, dacă derivatele sunt folosite pentru acoperire sau în sco-
puri speculative; 

 y Afirmaţiile din situaţiile financiare privind instrumentele financiare de-
rivate, spre exemplu: 

 ○ Înregistrările reflectă toate tranzacţiile cu derivate; 
 ○ Toate instrumentele financiare încorporate au fost identificate; 
 ○ Prezumţiile şi metodologiile folosite în modelele de evaluare a de-

rivatelor sunt credibile. 
 y Dacă toate tranzacţiile au fost realizate în condiţii de obiectivitate şi la 

valoarea justă de piaţă; 
 y Termenii tranzacţiilor cu derivate; 
 y Dacă există contracte secundare asociate cu vreun instrument financiar 

derivat; 
 y Dacă entitatea a cumpărat sau vândut vreo opţiune; şi 
 y Dacă entitatea respectă cerinţele de documentaţie ale cadrului de rapor-

tare financiară pentru derivate, care sunt condiţii primare pentru trata-
mentele contabile de acoperire specifice. 

93. Uneori, cu privire la anumite aspecte ale derivatelor, declaraţiile conducerii 
pot fi singura probă de audit despre care auditorul se aşteaptă în mod re-
zonabil să fie disponibilă; totuşi, ISA 580 spune ca declaraţiile conducerii 
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nu pot fi un înlocuitor pentru alte probe de audit despre care auditorul se 
aşteaptă să fie disponibile. Dacă proba de audit pe care auditorul se aşteaptă 
să fie disponibilă nu poate fi obţinută, aceasta poate constitui o limitare a 
ariei de aplicabilitate a auditului, iar auditorul analizează implicaţiile pen-
tru raportul de audit. În acest caz, ISA 70013 cere ca auditorul să exprime o 
opinie cu rezerve sau să declare imposibilitatea exprimării unei opinii. 

Comunicarea cu conducerea şi cu persoanele însărcinate cu guvernanţa 
94. Ca rezultat al cunoaşterii sistemelor contabile şi de control intern ale en-

tităţii şi, dacă este posibil, a testelor controalelor, auditorul poate deveni 
conştient de aspecte care să fie comunicate conducerii sau persoanelor în-
sărcinate cu guvernanţa. ISA 40014 cere ca auditorul să aducă la cunoştinţa 
conducerii cât mai curând posibil şi la un nivel adecvat de responsabilitate, 
punctele slabe semnificative din proiectarea sau funcţionarea sistemelor 
contabile şi de control intern care au venit în atenţia auditorului. ISA 260 
„Comunicarea aspectelor de audit persoanelor însărcinate cu guvernanţa” 
cere auditorului să analizeze aspectele de audit de interes pentru guvernan-
ţă care apar din auditul situaţiilor financiare şi să le comunice la timp per-
soanelor însărcinate cu guvernanţa. Cu privire la derivate, aceste aspecte 
pot include:

 y Punctele slabe semnificative din proiectarea sau funcţionarea sistemelor 
contabile şi de control intern; 

 y Lipsa de înţelegere de către conducere a naturii şi întinderii activităţilor 
cu derivate sau a riscurilor asociate cu astfel de activităţi; 

 y Lipsa unor politici cuprinzătoare cu privire la strategia şi obiectivele fo-
losirii derivatelor, inclusiv controalele operaţionale, definiţia „eficacită-
ţii” pentru derivatele folosite ca acoperire, expunerile de monitorizare şi 
de raportare financiară; şi 

 y Lipsa segregării responsabilităţilor. 

Glosar de termeni 
Acoperirea împotriva riscului (hedging) – O strategie care protejează o entitate 
împotriva riscului unui preţ nefavorabil sau al unei fluctuaţii nefavorabile a ratei 
dobânzii cu privire la anumite active, datorii sau tranzacţii anticipate. O acoperire 
este folosită pentru a evita sau a reduce riscurile prin crearea unei relaţii prin care 
pierderile din anumite poziţii se aşteaptă să fie compensate în totalitate sau în parte 
prin câştiguri din poziţii separate de pe o altă piaţă. 
13 Vezi nota 11.
14 Vezi nota 11.
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Acoperirea riscurilor (pentru scopuri contabile) - desemnarea unuia sau mai mul-
tor instrumente de acoperire astfel încât schimbările în valoarea lor justă sunt o 
compensare, parţială sau în totalitate, a schimbării valorii juste sau a fluxurilor de 
numerar ale elementului acoperite. 
Analiza de senzitivitate – O clasă generală de modele menite să evalueze riscul 
unei pierderi la un instrument sensibil la riscul de piaţă pe baza unor schimbări 
ipotetice ale ratelor sau preţurilor pieţei.
 Apelul în marjă pentru garanţii suplimentare – Apel din partea unui broker către 
un client (numit apel în marjă de menţinere) sau din partea unei case de compen-
saţii către un membru al său (numit apel în marjă de variaţie) prin care se creează 
un depozit de numerar sau titluri tranzacţionabile pentru a menţine cerinţa de cum-
părare sau vânzare „scurtă” a valorilor mobiliare sau pentru a acoperi o mişcare 
nefavorabilă a preţurilor. 
Baza – Diferenţa dintre preţul elementului acoperit şi preţul instrumentului de 
acoperire aferent; 
Contracte neliniare – contractele care au trăsături ale opţiunii, prin care o parte are 
dreptul, dar nu şi obligaţia de a cere celeilalte părţi livrarea elementului de bază. 
Contracte liniare – contracte care implică fluxuri de numerar obligatorii la o dată 
viitoare.  
Contract swap pe rata dobânzii – Un contract între două părţi pentru a face schim-
bul plăţilor periodice de dobândă calculate pe baza unei valori noţionale (denumit 
valoarea noţională a principalului) pentru o perioadă specificată. În majoritatea ca-
zurilor obişnuite, swap-ul pe rata dobânzii implică schimbul unor fluxuri de plăţi 
de dobânzi având rate variabile şi fixe. 
Contracte forward – un contract negociat între două părţi pentru a cumpăra şi 
vinde o cantitate specificată dintr-un instrument financiar, valută sau marfă la un 
preţ specificat la iniţierea contractului, cu livrare şi decontare la o dată viitoare 
specificată. 
Contracte cu rata la termen (FRA) – o convenţie între două părţi pentru a face 
schimbul unei valori determinate de diferenţialul ratei dobânzii la o dată ulterioară 
specificată pe baza diferenţei dintre o rată a dobânzii stabilită de comun acord şi 
o rată de referinţă (LIBOR, certificate de trezorerie etc.) la o valoare noţională a 
principalului. 
Contracte futures – contracte tranzacţionate la bursă pentru a cumpăra sau vinde 
un instrument financiar specificat, valută sau marfă la o dată viitoare specificată 
sau pe durata unei perioade de timp specificate, la un preţ sau pentru un randament 
specificat. 
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Contracte de schimb valutar – Contracte care oferă o opţiune sau obligă la un 
schimb viitor de active sau datorii valutare. 
Corelare – Gradul în care preţurile contractului instrumentului de acoperire reflec-
tă fluctuaţiile preţului pe piaţa de numerar. Factorul de corelaţie reprezintă eficaci-
tatea potenţială a unui instrument de acoperire de pe o piaţă de numerar cu un con-
tract în care instrumentul financiar care urmează să fie livrat diferă de instrumentul 
de pe piaţa de numerar. În general, factorul de corelaţie este determinat de analiza 
regresivă sau de alte metode de analiză tehnică ale comportamentului pieţei. 
Cap – O serie de opţiuni de cumpărare care se bazează pe o sumă noţională (fic-
tivă). Preţul de exercitare al acestor opţiuni defineşte o limită superioară a ratelor 
dobânzilor. 
Dealer (pentru scopul acestui IAPS) – persoana care angajează entitatea într-o 
tranzacţie cu derivate. 
Derivate tranzacţionate la bursă – Derivatele tranzacţionate pe baza unor reguli 
uniforme pe o piaţă organizată. 
Data decontării – data la care urmează să se deconteze tranzacţiile cu derivate prin 
livrarea sau primirea unui produs sau instrument de bază în schimbul unei plăţi de 
numerar. 
Element acoperit – Un activ sau o datorie, un angajament ferm sau o tranzacţie 
viitoare care (a) expune entitatea la un risc de schimbare a valorii juste sau de 
modificare a fluxurilor viitoare de numerar şi (b) pentru scopul contabilităţii de 
acoperire, este desemnată ca având riscul acoperit.
Eficacitatea acoperirii – Gradul în care schimbările în valoarea justăsau fluxurile 
de numerar atribuibile unui risc acoperit sunt compensate prin instrumentul de 
acoperire. 
Floor – o serie de opţiuni de vânzare bazate pe o valoare noţională. Preţul de exer-
citare al acestor opţiuni defineşte o limită inferioară a ratei dobânzii. 
Garanţii – Active angajate de un creditor pentru a garanta un împrumut sau un alt 
credit; acestea fac obiectul sechestrului în eventualitatea neexecutării obligaţiei. 
Instrument derivat – Un termen generic folosit pentru a clasifica o varietate largă 
de instrumente financiare a căror valoare „depinde de” sau „derivă din” o rată sau 
un preţ de bază, cum ar fi o rată a dobânzii, rată de schimb valutar, preţ al acţiunilor 
sau preţ al unei mărfi. Multe cadre de raportare financiară şi Standarde Internaţi-
onale de Contabilitate conţin definiţii ale derivatelor: Spre exemplu, Standardul 
Internaţional de Contabilitate (IAS) 39, „Instrumente financiare: recunoaştere şi 
evaluare” defineşte un derivat ca fiind un instrument financiar: A cărui valoare se 
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modifică în funcţie de evoluţia unei rate specificate a dobânzii, a preţului unui titlu, 
a preţului unor mărfuri, a cursului de schimb valutar, a unui indice de preţ sau de 
curs, a unui indice de bonitate sau de credit sau a unei variabile similare (câteodată 
denumit „instrument de bază“).Care nu necesită nici o investiţie netă iniţială sau 
o investiţie netă iniţială de valoare mică în comparaţie cu alte tipuri de contracte 
care au o reacţie similară la modificarea condiţiilor de piaţă; şi care se decontează 
la o dată stabilită în viitor. 
Instrumente financiare derivate încorporate – termeni impliciţi sau expliciţi într-
un contract sau acord care afectează unele sau toate fluxurile de numerar sau va-
loarea altor schimburi cerute de un contract într-o manieră similară cu cea a unui 
derivat. 
Instrument în afara bilanţului (extrabilanţier) – un instrument financiar derivat 
care nu este înregistrat în bilanţ, deşi poate fi prezentat în situaţiile financiare. 
Instrument de acoperire (pentru scopurile contabilităţii de acoperire) – Un deri-
vat desemnat sau (în împrejurări limitate) alt activ sau datorie financiară a cărei 
valoare sau ale căror fluxuri de numerar se aşteaptă să compenseze schimbările în 
valoarea justă sau fluxurile de numerar ale unui element acoperit desemnat. 
Instrument de bază – O rată a dobânzii, un preţ al unei valori mobiliare, un preţ 
al unei mărfi, o rată de schimb valutar, un indice de preţuri sau rate ori o altă va-
riabilă. Un element de bază poate fi preţul sau rata unui activ sau pasiv, dar nu 
reprezintă activul sau pasivul în sine. 
Închidere – Consumarea sau lichidarea unei tranzacţii financiare. 
LIBOR (Rata dobânzii interbancare de pe piaţa londoneză) – o rată a dobânzii de 
referinţă la nivel internaţional. Este folosită de obicei ca punct de referinţă pentru 
recalcularea preţurilor instrumentelor financiare cum ar fi ipotecile cu rată ajusta-
bilă, obligaţiile ipotecare garantate şi swap-urile pe rata dobânzii. 
Lichiditate – Capacitatea unui instrument financiar de a fi uşor convertit în nume-
rar. 
Managementul activelor/datoriilor – Un proces de planificare şi control, al cărui 
concept cheie este corelarea în rândul tipurilor şi scadenţelor activelor şi datoriilor. 
Marfă – O substanţă fizică, cum ar fi alimente, grâne şi metale, care poate fi schim-
bată contra unui alt produs de acelaşi tip. 
Marjă– (1) valoarea garanţiei băneşti pe care un broker de valori mobiliare o cere 
unui investitor să cumpere valori mobiliare în numele investitorului pe credit. (2) 
O sumă de bani sau de valori mobiliare cu care garantează atât cumpărătorii cât 
şi vânzătorii contractelor futures şi opţiunilor „scurte” pentru a asigura îndeplini-
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rea condiţiilor unui contract: aceasta înseamnă livrarea sau preluarea livrării unei 
mărfuri sau anularea poziţiei printr-o tranzacţie compensatorie ulterioară. Marja 
în cazul mărfurilor nu reprezintă o plată de capital propriu sau avans pentru plata 
mărfurilor în sine, ci mai degrabă o garanţie de bună-execuţie.  
Managementul riscului – folosirea de derivate sau alte instrumente financiare pen-
tru a creşte sau scădea riscul asociat cu tranzacţii existente sau anticipate. 
Opţiune – Un contract care dă deţinătorului (sau cumpărătorului) dreptul, dar nu 
şi obligaţia de a cumpăra (call) sau vinde (put) o marfă specifică sau standard, sau 
un instrument financiar, la un preţ specificat, în cursul unei perioade specificate (o 
opţiune americană) sau la o dată specificată (o opţiune europeană). 
Opţiune scrisă (vândută) – emiterea sau vânzarea unui contract de opţiune care 
obligă pe emitent să îndeplinească contractul dacă deţinătorul alege să exercite 
opţiunea. 
Partener (cocontractant) – Cealaltă parte dintr-o tranzacţie cu derivate. 
Politică – instrucţiunile conducerii cu privire la ceea ce trebuie făcut cu privire la 
control. O politică serveşte ca bază pentru proceduri şi pentru implementarea lor. 
Poziţie – Situaţia diferenţei dintre drepturi şi obligaţii aferente unui instrument 
financiar al unei entităţi. 
Risc de bază – Riscul ca baza să se schimbe în timp ce contractul de acoperire este 
în derulare şi, astfel, corelaţia de preţ dintre elementul acoperit şi instrumentul de 
acoperire să nu fie perfectă. 
Risc de credit – riscul ca un client sau co-contractant să nu onoreze o obligaţie la 
valoarea totală, fie atunci când este la scadenţă, fie în orice moment după aceea. 
Risc de schimb valutar – este riscul unor pierderi care decurg din recalcularea 
preţului unor instrumente în valută datorate fluctuaţiilor ratelor de schimb valutar. 
Riscul ratei dobânzii – Riscul ca o variaţie a ratei dobânzii să aibă un efect advers 
asupra valorii activelor şi datoriilor sau să afecteze fluxurile de numerar ale do-
bânzilor; 
Risc juridic – riscul ca o măsură juridică sau de reglementare să poată invalida sau 
împiedica în alt mod executarea obligaţiei de către utilizatorul final sau partenerul 
său în condiţiile contractuale.
 Risc de lichiditate – schimbările în capacitatea de a vinde sau de a înstrăina un 
derivat. Derivatele poartă riscul adiţional ca lipsa unor contracte suficiente sau a 
unui număr suficient de co-contractanţi să facă dificilă închiderea unui instrument 
derivat sau încheierea unui contract compensatoriu. 
Risc de piaţă – riscul unor pierderi care apar din cauza mişcărilor nefavorabile în 
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valoarea derivatelor datorate schimbărilor intervenite în preţurile acţiunilor, ratele 
dobânzilor, ratele de schimb valutar, preţurile mărfurilor sau alţi factori ai pieţei. 
Riscul ratei dobânzii şi riscul de schimb valutar sunt componente ale riscului de 
piaţă. 
Riscul modelului – Riscul asociat cu imperfecţiunile şi subiectivitatea modelelor 
de evaluare folosite pentru a determina valoarea justă a derivatului. 
Risc în afara bilanţului – riscul unei pierderi pentru entitate în plus faţă de valoa-
rea, dacă există, a activului sau datoriei care este recunoscută în bilanţ. 
Risc de preţ – Riscul ca schimbările intervenite în nivelul preţurilor datorită schim-
bării ratelor de schimb valutar, ratelor dobânzilor sau altor factori care se referă la 
volatilitatea pieţei ratei, indicelui sau preţului de bază. 
Risc de decontare – Riscul ca o parte dintr-o tranzacţie să onoreze tranzacţia fără 
o contraprestaţie din partea celeilalte părţi. 
Risc de solvabilitate – Riscul ca o entitate să nu aibă fondurile disponibile pentru 
a onora angajamentele de fluxuri de numerar atunci când acestea devin scadente. 
Risc de evaluare – Riscul ca valoarea justă a derivatului să fie determinată inco-
rect.  
Speculaţie – Intrarea într-o poziţie expusă la risc pentru a maximiza profiturile, 
adică, asumarea riscului în schimbul oportunităţii de a profita de unele mişcări 
anticipate ale pieţei. 
Swaption – O combinaţie de swap şi opţiune. 
Structura la termen a ratelor dobânzii – Relaţia dintre ratele dobânzii cu terme-
ne diferite. Atunci când ratele dobânzilor obligaţiunilor sunt prezentate grafic în 
funcţie de termenele ratelor dobânzilor, aceasta se cheamă „curba randamentului”. 
Economiştii şi investitorii cred că forma curbei randamentului reflectă aşteptările 
viitoare ale pieţei cu privire la ratele dobânzilor şi oferă prin urmare informaţii 
predictive cu privire la condiţiile pentru politica monetară. 
Tranzacţionare – Cumpărarea şi vânzarea de instrumente financiare pentru profit 
pe termen scurt. 
Utilizator final – O entitate care intră într-o tranzacţie financiară, fie printr-un 
schimb organizat fie printr-un broker, in scopul acoperirii unui risc, administrării 
activelor/datoriilor sau in scopuri speculative. Utilizatorii finali constau în prin-
cipal din corporaţii, entităţi guvernamentale, investitori instituţionali şi instituţii 
financiare. Activităţile cu derivate ale utilizatorilor finali sunt adesea legate de 
producţia sau folosirea unei mărfuri de către entitate. 
Valoarea justă– Suma pentru care un activ poate fi schimbat, sau o datorie poate fi 
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stinsă, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în condiţii de obiectivitate. 
Valoare noţională (fictivă) – un număr de unităţi monetare, acţiuni, unităţi de mă-
sură a grânelor (busheli, livre), sau alte unităţi specificate într-un instrument deri-
vat. 
Valoare la risc – O clasă generală de modele care oferă o evaluare probabilistică 
a riscului unei pierderi la un instrument sensibil la riscul pieţei pe o perioadă de 
timp, cu o probabilitate selectată de apariţii bazate pe intervale selectate de încre-
dere. 
Volatilitate – o măsură a variabilităţii preţului unui activ sau a unui indice.
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Declaraţia Internaţională privind Practica de Audit IAPS 1013 „Comerţul elec-
tronic – efectul asupra auditului situaţiilor financiare” trebuie citită în contextul 
„Prefeţei la Standardele Internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte 
misiuni de asigurare şi servicii conexe”, în care sunt stabilite modul de aplicare 
şi autoritatea IAPS.
Această Declaraţie oferă: 
a) Recomandări legate de aplicarea ISA atunci când o entitate utilizează o re-

ţea publică, cum ar fi de exemplu Internetul, pentru comerţul electronic; şi 
b) Material pentru sporirea cunoaşterii aspectelor de audit privind situaţiile 

financiare emise în cadrul acestui domeniu aflat în expansiune rapidă. 
Prezenta Declaraţie a fost aprobată IAPC pentru a fi publicată în martie 2002
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Introducere 
1. Scopul prezentei Declaraţii Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS) 

este de a oferi recomandări care să ajute auditorii situaţiilor financiare în 
cazul entităţilor angajate în activităţi comerciale care se desfăşoară prin 
intermediul unei reţele publice de calculatoare cum ar fi Internetul (co-
merţul electronic1). Îndrumările din prezenta Declaraţie sunt relevante în 
special pentru aplicarea ISA 300, „Planificarea”2, ISA 310, „Cunoaşterea 
clientului”3 şi ISA 400, „Evaluarea riscului şi controlul intern”4. 

2. Prezenta Declaraţie identifică probleme specifice pentru a ajuta auditorul în 
stabilirea importanţei comerţului electronic în activităţile entităţii precum 
şi efectul comerţului electronic asupra estimărilor auditorului privind riscu-
rile în scopul formării unei opinii referitoare la situaţiile financiare. Scopul 
analizei auditorului nu este de a forma o opinie sau de a furniza consultanţă 
în legătură cu sistemele de comerţ electronic ale entităţii sau a activităţilor 
în sine. 

3. Comunicaţiile sau tranzacţiile prin intermediul reţelelor de calculatoare nu 
sunt trăsături noi ale mediului de afaceri. De exemplu, procesele activităţii 
adesea implică şi interacţiunea cu un computer aflat la distanţă, utilizarea 
reţelelor de calculatoare sau transferul electronic de date (EDI). Oricum, 
utilizarea din ce în ce mai frecventă a Internetului de la comercianţi la 
consumatori, de la o societate la alta, de la companii către autorităţi şi de 
la societăţi la angajaţi, comerţul electronic introduce elemente de risc noi 
cărora entitatea trebuie să le facă faţă şi pe care auditorul trebuie să le ia în 
considerare în planificarea şi efectuarea unui audit al situaţiilor financiare. 

4. Internetul este o reţea internaţională formată din reţele de calculatoare, cu 
caracter public, în care accesul este liber şi care facilitează comunicarea cu 
alte entităţi sau indivizi de pe tot globul. Este interoperaţională, adică orice 

1 Termenul de comerţ electronic este utilizat în prezenta IAPS. De asemenea e-bussines este 
uzual utilizat în contexte similare.  Nu există definiţii general acceptate ale termenilor şi cei doi 
termeni sunt interşanjabili. Dacă totuşi există o oarecare deosebire ea constă în aceea că termenul 
comerţ electronic este utilizat uneori cu referire doar la activităţile de tranzacţionare (cum ar fi vin-
derea sau cumpărarea de produse şi servicii) iar e-business se referă la toate activităţile comerciale, 
atât tranzacţionale cât şi netranzacţionale, cum ar fi relaţiile cu clienţii şi comunicaţiile.
2 ISA 300 „Planificarea” a fost retras în Decembrie 2004 când a intrat în vigoare ISA 300 „Pla-
nificarea unui audit al situaţiilor financiare”
3 ISA 310 „Cunoaşterea clientului” a fost retras în decembrie 2004 când ISA 315 „Înţelegerea 
entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa” a intrat în vigoare.
4 ISA 400 „Evaluarea riscului şi controlul intern” a fost retras în Decembrie 2004 când ISA 315 
„Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa” şi ISA 
330 „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate” au intrat în vigoare.
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calculator conectat la reţea poate comunica cu orice alt calculator conectat. 
Internetul este o reţea publică, în contrast cu reţelele private care acordă ac-
ces doar entităţilor sau persoanelor autorizate. Utilizarea unei reţele publice 
introduce riscuri specifice de care entitatea trebuie să ţină seama. Creşterea 
activităţii prin Internet fără acordarea atenţiei cuvenite de către entitate în 
ceea ce priveşte aceste riscuri, poate afecta evaluarea riscurilor de către 
auditor. 

5. Având în vedere că prezenta Declaraţie este concepută pentru situaţiile în 
care entitatea se angajează în activităţi comerciale prin intermediul unei re-
ţele publice cum ar fi Internetul, multe din recomandările pe care le conţine 
pot fi aplicate şi entităţilor care utilizează o reţea privată. În mod similar, 
dacă majoritatea acestor recomandări vor fi utile pentru auditul entităţilor 
al căror principal obiect de activitate este comerţul electronic (adesea nu-
mite „dot coms”- “punct com” n.t.) prezenta Declaraţie nu are un caracter 
exhaustiv, nepropunându-şi să trateze toate aspectele de audit ce pot apărea 
în cazul auditării unor astfel de entităţi. 

Aptitudini şi cunoştinţe 
6. Nivelul aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare înţelegerii efectului comer-

ţuui electronic asupra auditului va varia în funcţie de complexitatea acti-
vităţilor de comerţ electronic ale entităţii. Auditorul va decide dacă perso-
nalul numit pentru efectuarea misiunii de audit are suficiente cunoştinţe 
IT5 şi de tranzacţii pe Internet pentru a efectua acest audit. În cazul în care 
comerţul electronic are un efect semnificativ asupra obiectului de activitate 
al entităţii, sunt necesare atât de cunoştinţe de tehnologie a informaţiilor cât 
şi cunoştinţe referitoare la tranzacţiile prin Internet pentru a: 

 y Înţelege, în măsura în care acestea pot afecta situaţiile financiare,: 
 ○ Strategiile şi activităţile de comerţ electronic ale entităţii; 
 ○ Tehnologia utilizată pentru facilitarea activităţilor de comerţ elec-

tronic ale entităţii precum şi aptitudinile şi cunoştinţele IT ale per-
sonalului entităţii; 

 ○ Riscurile induse de utilizarea comerţului electronic de către entitate 
şi metoda acesteia de tratare a acestor riscuri, în special caracterul 
adecvat al sistemelor de control intern, inclusiv infrastructura de 

5 Ghidul educaţional internaţional IEG 11, „Tehnologia informaţiilor în curriculum contabil” 
emis de Comitetul Educaţional al IFAC (cunoscut acum sub denumirea Consiliul pentru Standarde 
Internaţionale de Educaţie pentru Contabilitate), care defineşte ariile extinse de conţinut,  precum 
şi aptitudinile şi cunoştinţele specifice necesare experţilor contabili şi auditorilor, referitoare la IT, 
aplicate în contextul activităţii comerciale, poate fi util auditorului în identificarea aptitudinilor şi 
cunoştinţelor corespunzătoare
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securitate şi controalele aferente, în măsura în care afectează pro-
cesul de raportare financiară; 

 y Determina natura, momentul şi aria de cuprindere a procedurilor de au-
dit şi evaluarea probelor de audit; 

 y Stabili efectul dependenţei entităţii de activităţile de comerţ electronic, 
şi cum se reflectă acesta, asupra capacităţii entităţii de a se supune prin-
cipiului continuităţii activităţii. 

7. În unele cazuri, auditorul poate decide că este necesară utilizarea unui ex-
pert, de exemplu dacă auditorul consideră adecvat să testeze controalele 
prin încercarea de a pătrunde neautorizat prin sistemul de securitate al enti-
tăţii (testul de penetrare sau de vulnerabilitate). Atunci când este utilizat un 
expert, auditorul va obţine suficiente probe de audit, astfel încât utilizarea 
expertului să fie adecvată pentru scopul auditului, în conformitate cu ISA 
620, „Utilizarea activităţii unui expert”. Auditorul va stabili, de asemenea 
modul în care este integrată activitatea unui expert în contextul general al 
activităţii celorlalţi implicaţi în audit şi ce proceduri s-au aplicat referitoare 
la riscurile identificate cu ajutorul expertului. 

Cunoaşterea clientului 
8. ISA 3106 stipulează că auditorul trebuie să cunoască suficient de bine    ac-

tivitatea clientului pentru a putea identifica şi înţelege evenimentele, tran-
zacţiile şi practicile care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor 
financiare sau asupra raportului auditorului. Cunoaşterea activităţii clien-
tului include o cunoaştere generală a economiei şi a ramurii în care acesta 
operează. Creşterea comerţului electronic poate avea un efect semnificativ 
asupra mediului tradiţional de activitate al entităţii. 

9. Cunoaşterea activităţii de către auditor este esenţială în estimarea impor-
tanţei comerţului electronic asupra activităţilor entităţii precum şi a efec-
telor asupra riscului de audit. Auditorul va lua în considerare schimbările 
induse mediului de afaceri al entităţii de comerţul electronic şi riscurile ac-
tivităţii de comerţ electronic după cum au fost identificate în măsura în care 
afectează situaţiile financiare. Cu toate că auditorul obţine multe informaţii 
din intervievarea persoanelor responsabile cu raportarea financiară, inter-
vievarea personalului direct implicat în activităţile de comerţ electronic ale 
entităţii, cum ar fi Directorul de Informaţii sau echivalentul, poate fi, de 
asemenea utilă. În obţinerea informaţiilor referitoare la activitatea entităţii 
auditorul va analiza, în măsura în care afectează situaţiile financiare: 

 y Ramura de activitate şi domeniul de activitate al entităţii (paragrafele 
10 - 12); 

6 Vezi nota de subsol 1
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 y Strategia de comerţ electronic a entităţii (paragraful 13); 
 y Amploarea activităţilor de comerţ electronic ale entităţii (paragrafele 14 

- 16); şi 
 y Mecanismele de externalizare ale entităţii (paragrafele 17 - 18). 

Toate acestea sunt analizate în continuare. 

Ramura şi domeniul de activitate al entităţii 
10. Activităţile de comerţ electronic ale entităţii pot fi complementare activită-

ţilor tradiţionale ale acesteia. De exemplu, entitatea poate utiliza Internetul 
pentru a vinde produse convenţionale (de exemplu cărţi sau CD-uri), livra-
te prin metode convenţionale printr-un contract executat pe Internet. Pe de 
altă parte, comerţul electronic poate constitui o ramură comercială nouă, 
iar entitatea poate utiliza site-ul său atât pentru a vinde cât şi pentru a livra 
produse digitale via Internet. 

11. Internetului îi lipsesc liniile clare, fixate geografic, de tranzit, care au ca-
racterizat în mod tradiţional comerţul fizic al multor bunuri şi servicii. În 
multe cazuri, mai ales atunci când bunurile sau serviciile pot fi livrate via 
Internet, comerţul electronic a redus sau eliminat multe din limitările impu-
se de timp sau distanţă. 

12. Anumite ramuri industriale sunt predispuse într-o mai mare măsură utiliză-
rii comerţului electronic şi prin urmare aici comerţul electronic se află într-
o fază mult mai avansată de dezvoltare. Atunci când ramura industrială din 
care face parte o entitate a fost afectată semnificativ de comerţul electronic 
prin Internet, riscurile afacerii care pot afecta situaţiile financiare pot fi mai 
mari. Exemple de industrii care sunt transformate de comerţul electronic 
sunt: 

 y Soft-urile de calculatoare; 
 y Tranzacţionarea titlurilor de valoare; 
 y Domeniul bancar; 
 y Serviciile de turism; 
 y Cărţile şi revistele; 
 y Muzica înregistrată; 
 y Publicitatea; 
 y Ştirile media; şi 
 y Educaţia. 

În plus multe alte industrii, în toate sectoarele de activitate, au fost semnificativ 
afectate de comerţul electronic. 
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Strategia de comerţ electronic a entităţii 
13. Strategia de comerţ electronic a entităţii, inclusiv modalităţile în care utili-

zează IT-ul pentru comerţul electronic şi evaluarea nivelurilor acceptabile 
de risc, pot afecta securitatea înregistrărilor contabile precum şi exhausti-
vitatea şi credibilitatea informaţiilor financiare produse. Aspectele care pot 
fi relevante pentru auditor atunci când evaluează strategia de comerţ elec-
tronic a unei entităţi în contextul înţelegerii mediului de control al entităţii 
includ: 

 y Implicarea persoanelor însărcinate cu guvernanţa în evaluarea alinierii 
activităţilor de comerţ electronic la strategia globală a entităţii; 

 y În cazul în care comerţul electronic susţine o nouă activitate pentru en-
titate sau dacă se intenţionează eficientizarea activităţilor existente sau 
intrarea pe pieţe noi cu activităţile existente; 

 y Sursele de venituri ale entităţii şi modul în care acestea se modifică (de 
exemplu, dacă entitatea va fi sursa sau agentul produselor sau serviciilor 
vândute); 

 y Evaluarea conducerii referitoare la modul în care comerţul electronic 
afectează veniturile entităţii şi cerinţele sale financiare; 

 y Atitudinea conducerii faţă de riscuri şi modul în care aceasta poate afec-
ta profilul de risc al entităţii; 

 y Măsura în care conducerea a identificat oportunităţi de comerţ electronic 
precum şi riscurile aferente, în cadrul unei strategii documentate care 
este susţinută de controale corespunzătoare, sau măsura în care comerţul 
electronic este supus unei dezvoltări ad-hoc ca răspuns la oportunităţi şi 
riscuri pe măsură ce acestea apar; şi 

 y Angajamentul conducerii faţă de aplicarea codurilor relevante de bună 
practică sau a programelor de vânzare pe Net. 

Amploarea activităţilor de comerţ electronic ale entităţii 
14. Entităţi diferite vor utiliza comerţul electronic în moduri diferite. De exem-

plu, comerţul electronic poate fi utilizat pentru: 
 y A furniza doar informaţii referitoare la entitate şi activităţile acesteia, 

informaţii care pot fi accesate de terţe părţi cum ar fi de exemplu, inves-
titorii, clienţii, furnizorii, finanţatorii şi angajaţii; 

 y A facilita tranzacţii cu clienţi stabiliţi dacă tranzacţiile sunt iniţiate via 
Internet; 

 y A obţine acces pe noi pieţe şi a câştiga clienţi noi prin furnizarea de in-
formaţii şi procesarea tranzacţiilor via Internet; 
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 y A accesa Furnizorii de Service pentru Aplicaţii (ASP); şi 
 y A crea un model de activitate cu totul nou. 

15. Întinderea utilizării comerţului electronic afectează natura riscurilor cărora 
trebuie să le facă faţă entitatea. Problemele de securitate pot apărea din 
momentul în care entitatea dispune de un site internet. Chiar dacă nu există 
accesul interactiv al unei terţe părţi, paginile de internet care oferă doar in-
formaţii furnizează un punct de acces către înregistrările financiare ale en-
tităţii. Infrastructura de securitate şi controalele aferente trebuie să fie mai 
extinse în cazul în care site-ul internet este utilizat pentru tranzacţionarea 
cu parteneri de afaceri, sau dacă sistemele au un nivel înalt de integrare. (a 
se vedea paragrafele 32 – 34). 

16. Pe măsură ce entitatea devine mai implicată în comerţul electronic şi pe 
măsură ce sistemele sale interne devin mai integrate şi complexe, este mult 
mai probabil ca noile modalităţi de tranzacţionare să difere de formele tra-
diţionale de activitate şi prin urmare să fie introduse noi tipuri de riscuri. 

Mecanismele de externalizare ale entităţii 
17. Multe entităţi nu au expertiza tehnică de a pune bazele şi de a opera siste-

me interne necesare în abordarea comerţului electronic. Aceste entităţi vor 
depinde probabil de organizaţii prestatoarea de servicii, cum precum Furni-
zorii de Servicii de Internet (ISP), Furnizorii de Servicii de Aplicaţii (ASP) 
precum şi companii de găzduire a datelor pentru a le furniza majoritatea 
sau toate necesităţile IT pentru comerţul electronic. Entitatea poate de ase-
menea utiliza organizaţii prestatoare de servicii pentru diverse alte funcţii 
referitoare la activităţile sale de comerţ electronic, cum ar fi completarea 
comenzilor, livrarea bunurilor, operarea serviciului de relaţii cu clienţii şi 
diferite funcţii contabile.

18. În cazul în care entitatea utilizează o organizaţie prestatoare de servicii, 
anumite politici, proceduri şi înregistrări menţinute de organizaţia de ser-
vice pot fi relevante pentru auditul situaţiilor financiare ale entităţii. Audi-
torul va ţine cont de aceste mecanisme de externalizare pentru a identifica 
modul în care entitatea răspunde riscurilor care apar din aceste activităţi 
externalizate. ISA 402, „Consideraţii de audit referitoare la entităţile care 
utilizează prestatori de servicii”, oferă îndrumări asupra estimării efectului 
pe care îl are entitatea de service asupra riscului de control. 

Identificarea riscurilor 
19. Conducerea va întâlni numeroase riscuri ale afacerii aferente activităţilor 

de comerţ electronic ale entităţii, inclusiv: 
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 y Pierderea integrităţii de tranzacţionare, ale cărei efecte pot fi compuse 
din lipsa unei urmăriri adecvate a probelor de audit fie în formă scrisă 
fie electronică; 

 y Riscuri de securitate generalizate ale comerţului electronic, inclusiv ata-
curile viruşilor precum şi potenţialul ca entitatea să fie afectată de fraude 
comise de clienţi, angajaţi sau alţii prin accesarea neautorizată; 

 y Politici contabile necorespunzătoare referitoare la, de exemplu, capita-
lizarea cheltuielilor cum ar fi costurile de dezvoltare a site-ului web, 
interpretări eronate ale aranjamentelor contractuale complexe, riscurile 
de transfer al titlurilor, schimbul valutar, provizioane pentru garanţii sau 
retururi şi subiecte referitoare la recunoaşterea veniturilor cum ar fi: 

 ○ Dacă entitatea este sursa sau agentul (intermediarul) şi dacă trebuie 
recunoscute vânzările în ansamblu sau doar comisioanele; 

 ○ Dacă le este oferit spaţiu publicitar altor entităţi pe site-ul web al 
entităţii, modul în care veniturile sunt determinate şi modul de de-
contare (de exemplu, prin utilizarea tranzacţiilor barter); 

 ○ Tratamentul reducerilor pe baza volumului şi ofertelor preferenţiale 
(de exemplu, bunuri gratuite care au o anumită valoare); 

 ○ Reduceri (de exemplu, dacă vânzările sunt recunoscute doar atunci 
când bunurile şi serviciile au fost furnizate); 

 y Neconformarea cu reglementările referitoare la impozitare sau alte re-
glementări legale, în special când tranzacţiile de comerţ electronic prin 
Internet au caracter transfrontalier; 

 y Eşecul asigurării faptului că toate contractele evidenţiate prin mijloace 
electronice sunt obligatorii; 

 y Asupra siguranţei comerţului electronic în cazul plasării sistemelor co-
merciale semnificative sau altor tranzacţii pe Internet; şi 

 y Defectarea sau „căderea” sistemelor şi infrastructurii. 
20. Entitatea va lupta cu anumite riscuri provenite din comerţul electronic prin 

implementarea unei infrastructuri corespunzătoare de securitate şi a con-
troalelor aferente, care în general vor include măsuri pentru a: 

 y Verifica identitatea clienţilor şi furnizorilor; 
 y Asigura integritatea tranzacţiilor; 
 y Obţine acordul pentru termenii contractuali, inclusiv acordul de livrare, 

termenii de creditare şi modul de rezolvare a litigiilor care se pot referi 
la urmărirea tranzacţiilor şi procedurilor în scopul asigurării că una din-
tre părţi nu va nega ulterior acordul pentru anumiţi termeni specificaţi 
(proceduri non-repudiere); 
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 y Obţinerea plăţilor de la, sau asigurarea facilităţilor de creditare pentru, 
clienţi; şi 

 y Stabilirea protocoalelor de asigurare a confidenţialităţii şi protejării in-
formaţiei. 

21. Auditorul se va folosi de cunoaşterea obţinută a domeniului pentru a identi-
fica acele evenimente, tranzacţii şi practici referitoare la riscuri ale afacerii 
provenite din activităţile de comerţ electronic ale entităţii care, conform 
părerii auditorului, pot rezulta într-o denaturare semnificativă a situaţiilor 
financiare sau au un efect semnificativ asupra procedurilor auditorului sau 
a raportului auditorului. 

Aspecte legale şi de reglementare 
22. Nu există încă un cadru legal internaţional comprehensiv pentru comerţul 

electronic precum şi infrastructura eficientă de susţinere a acestui cadru 
(semnături electronice, registre de documente, mecanisme de confirmare, 
protecţia consumatorului, etc.). Cadrele legale din diferite jurisdicţii diferă 
în modul lor de recunoaştere a comerţului electronic. Cu toate acestea, con-
ducerea trebuie să ia în considerare problemele legale şi de reglementare 
ale activităţilor de comerţ electronic ale entităţii, de exemplu, dacă entitatea 
are un sistem corespunzător de recunoaştere a obligaţiilor de impozitare, în 
special vânzări şi TVA, în diferitele jurisdicţii. Factori care pot da naştere 
impozitelor asupra tranzacţiilor din comerţul electronic vor include locaţia 
unde (de unde): 

 y Entitatea este înregistrată legal; 
 y Se desfăşoară operaţiunile sale fizice; 
 y Este poziţionat serverul de web; 
 y Sunt furnizate bunurile şi serviciile; şi 
 y Sunt localizaţi clienţii sau bunurile şi serviciile sunt livrate. 

Acestea se pot situa în diferite jurisdicţii. Aceasta va da naştere unui risc ca im-
pozitele datorate din tranzacţiile trans-jurisdicţionale să nu fie recunoscute cores-
punzător. 
23. Problemele legale sau de reglementare care pot fi în mod special relevante 

într-un mediu comercial electronic vor include: 
 y Respectarea reglementărilor de confidenţialitate naţionale şi internaţio-

nale; 
 y Respectarea cerinţelor naţionale şi internaţionale pentru ramurile indus-

triale reglementate; 
 y Capacitatea de aplicare a contractelor; 
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 y Legalitatea anumitor activităţi, de exemplu jocurile de noroc pe Internet; 
 y Riscul spălării de bani; şi  
 y Violarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

24. ISA 250, „Respectarea legislaţiei şi reglementărilor în auditul situaţiilor 
financiare”, prevede ca în planificarea şi efectuarea procedurilor de audit 
precum şi la evaluarea şi raportarea rezultatelor, auditorul să recunoască 
că nerespectarea de către entitate a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare 
poate afecta semnificativ situaţiile financiare. De asemenea ISA 250 sti-
pulează că, pentru planificarea auditului, auditorul să obţină o înţelegere 
generală a cadrului legal şi de reglementare aplicabil entităţii şi domeniului 
de activitate, precum şi a modului în care entitatea se conformează acestui 
cadru. Cadrul poate, în cazul particular al entităţii, include anumite aspecte 
legale şi de reglementare privind activităţile sale de comerţ electronic. Dacă 
ISA 250 recunoaşte faptul că un audit nu poate identifica neconcordanţa cu 
toate legile şi reglementările în vigoare, în acelaşi timp auditorului i se cere 
să aplice toate procedurile de audit posibile pentru a identifica acele aspecte 
de nerespectare care afectează situaţiile financiare. La identificarea unui 
astfel de caz de nerespectare, care în opinia auditorului poate avea ca rezul-
tat denaturarea semnificativă a situaţiilor financiare sau poate avea un efect 
semnificativ asupra procedurilor auditorului sau a raportului auditorului, 
auditorul trebuie să ceară lămuriri de la conducerea entităţii privind aceste 
aspecte. În unele cazuri, consilierea din partea unui jurist cu experienţă în 
legislaţia referitoare la comerţul electronic poate fi necesară în soluţionarea 
problemelor de legislaţie şi reglementare apărute din activităţile de comerţ 
electronic ale entităţii. 

Aspecte referitoare la controlul intern 
25. Controalele interne pot fi utilizate pentru micşorarea unor riscuri asociate 

activităţilor de comerţ electronic. În conformitate cu ISA 4007 ,, auditorul 
va analiza mediul de control şi procedurile de control aplicate de entitate 
activităţilor sale de comerţ electronic, în măsura în care acestea sunt rele-
vante pentru afirmaţiile din situaţiile financiare. În unele cazuri, de exem-
plu atunci când sistemele de comerţ electronic sunt automatizate, când vo-
lumul tranzacţiilor este mare sau când probele electronice care fac parte 
din urmărirea de audit nu sunt reţinute, auditorul poate decide că nu este 
posibil să reducă riscul de audit la un nivel acceptabil doar prin utilizarea 
procedurilor de fond. În aceste cazuri sunt frecvent utilizate CAAT (referire 

7 Vezi nota de subsol 4
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la IAPS 1009, „Tehnici de audit asistate de calculator”8). 
26. Pe lângă faptul că vizează securitatea, integritatea tranzacţiilor şi concor-

danţa între procese, după cum se va trata ulterior, următoarele aspecte ale 
controlului intern sunt deosebit de importante în cazul în care o entitate 
intră în comerţul electronic: 

 y Menţinerea integrităţii procedurilor de control în mediul aflat în schim-
bare rapidă, al comerţului electronic; 

 y Asigurarea accesului la înregistrări relevante pentru a satisface necesită-
ţile entităţii, precum şi în scopul auditului. 

Securitatea 
27. Infrastructura de securitate a entităţii şi controalele aferente constituie o 

caracteristică importantă a sistemului său de control intern atunci când 
părţile externe sunt capabile să acceseze sistemul de informaţii al entităţii 
utilizând o reţea publică cum ar fi Internetul. Informaţia se consideră a fi 
securizată în măsura în care reglementările pentru autorizarea, autentifi-
carea, confidenţialitatea, integritatea, non-repudierea şi disponibilitatea sa 
sunt  satisfăcute. 

28. În mod obişnuit entitatea va combate riscurile de securitate induse de în-
registrarea şi procesarea tranzacţiilor comerciale electronice cu ajutorul 
infrastructurii sale de securitate şi controalelor aferente. Infrastructura de 
securitate şi controalele aferente pot include o politică de securitate a infor-
maţiei, o evaluare a riscului de securitate a informaţiilor, precum şi măsuri, 
practici, standarde şi proceduri în cadrul cărora sistemele individuale sunt 
implementate şi menţinute, inclusiv măsurile fizice şi logice sau alte mă-
suri tehnice de securitate cum ar fi identificarea utilizatorilor, parolelor sau 
sistemelor de protecţie (firewall). În măsura în care sunt relevante pentru 
afirmaţiile din situaţiile financiare, auditorul va lua în considerare aspecte 
precum: 

 y Utilizarea efectivă a sistemelor de protecţie (firewall) şi protecţiei antivi-
rus pentru a-şi proteja sistemele de introducerea de softuri, date sau alte 
materiale în formă electronică neautorizate şi care cauzează distrugeri,  

 y Utilizarea eficientă a codificării, inclusiv: 
 ○ Menţinerea confidenţialităţii şi securizării transmisiilor prin, de 

exemplu, autorizarea de coduri de decodificare; şi 
 ○ Prevenirea utilizării defectuoase a tehnologiei de codificare prin, de 

exemplu, controlarea şi protejarea codurilor de decodificare privată; 

8 IAPS 1009  „Tehnici de audit asistate de computer” a fost eliminat în decembrie 2004.
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 y Controalele asupra dezvoltării şi implementării sistemelor utilizate pen-
tru susţinerea activităţilor de comerţ electronic; 

 y Dacă controalele de securitate existente continuă să fie eficiente pe mă-
sură ce noi tehnologii care pot fi utilizate să atace securitatea Internetu-
lui devin disponibile; 

 y Dacă mediul de control susţine procedurile de control implementate. De 
exemplu, dacă unele proceduri de control, cum ar fi sistemele de co-
dificare pe baza certificatelor digitale, pot fi avansate tehnic, ele pot fi 
eficiente sau nu operând într-un mediu de control inadecvat. 

Integritatea tranzacţiei 
29. Auditorul va analiza exhaustivitatea, corectitudinea şi autorizarea informa-

ţiilor furnizate pentru înregistrarea şi procesarea în înregistrările financi-
are ale entităţii (integritatea tranzacţiei). Natura şi nivelul de sofisticare 
al activităţilor de comerţ electronic ale unei entităţi influenţează natura şi 
întinderea riscurilor referitoare la înregistrarea şi procesarea tranzacţiilor 
comerciale electronice. 

30. Procedurile de audit referitoare la integritatea informaţiei în sistemul conta-
bil referitor la tranzacţiile comerciale electronice vizează în principal eva-
luarea credibilităţii sistemelor în uz pentru obţinerea şi procesarea unor ast-
fel de informaţii. Într-un sistem sofisticat, acţiunile definitive, de exemplu 
recepţionarea comenzii unui client prin intermediul Internetului va iniţia în 
mod automat alţi paşi în procesarea tranzacţiei. Prin urmare, spre deosebire 
de procedurile de audit pentru activităţile comerciale tradiţionale, care în 
mod obişnuit se concentrează separat pe procesele de control referitoare la 
fiecare stadiu al înregistrării şi procesării tranzacţiei, procedurile de audit 
pentru comerţul electronic sofisticat adesea se concentrează asupra con-
troalelor automatizate referitoare la integritatea tranzacţiilor pe măsură ce 
sunt înregistrate şi apoi procesate imediat. 

31. Într-un mediu de comerţ electronic, controalele referitoare la integritatea 
tranzacţiei sunt adesea proiectate, de exemplu, pentru a,: 

 y Valida datele de intrare; 
 y Preveni duplicarea sau omiterea tranzacţiilor; 
 y A se asigura de respectarea termenilor acceptaţi înainte de a fi procesată 

o comandă, inclusiv condiţiile de livrare şi alte condiţii de creditare, care 
pot solicita, de exemplu, încasarea plăţii în momentul plasării comenzii; 

 y Face distincţia între clienţii care doar vizitează site-ul şi comenzile pla-
sate, de asemenea, pentru a se asigura că o parte nu va nega ulterior 
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intrării într-o tranzacţie termenii asupra cărora s-a căzut de acord (non 
repudierea), şi a se asigura că tranzacţiile se desfăşoară între părţi acre-
ditate atunci când este necesar; 

 y Preveni procesarea incompletă prin asigurarea finalizării şi înregistrării 
tuturor paşilor (de exemplu, pentru o tranzacţie comercială societate-cli-
ent: acceptarea comenzii, încasarea plăţii, livrarea bunurilor / serviciilor, 
actualizarea în sistemul contabil) sau, în cazul în care nu sunt înregistraţi 
sau finalizaţi toţi paşii, prin respingerea comenzii; 

 y Asigura distribuirea corespunzătoare a detaliilor tranzacţiei între multi-
plele sisteme dintr-o reţea (de exemplu, când sunt colectate datele cen-
tralizate şi apoi sunt comunicate diferiţilor manageri de resurse pentru a 
executa tranzacţia); şi 

 y Asigura menţinerea corectă a înregistrărilor, salvarea de siguranţă şi se-
curizarea acestora. 

Concordanţa proceselor 
32. Concordanţa proceselor se referă la diferitele modalităţi prin care sistemele 

IT sunt integrate unele cu celelalte astfel operând, de fapt, ca un singur 
sistem. Într-un mediu de comerţ electronic, este important ca tranzacţii-
le generate de site-ul web al unei entităţi să fie procesate corespunzător 
de sistemele interne ale entităţii, cum ar fi sistemul contabil, sistemele de 
gestionare a relaţiilor cu clienţii şi sistemele de gestionare a stocurilor (de 
obicei cunoscute ca sisteme „back ofice”). Multe site-uri de web nu sunt 
integrate în mod automat în sistemele interne. 

33. Modul în care tranzacţiile comerciale sunt înregistrate şi transferate în sis-
temul contabil al entităţii poate afecta anumite aspecte cum ar fi: 

 y Exhaustivitatea şi acurateţea procesării tranzacţiilor şi stocării datelor; 
 y Momentul recunoaşterii veniturilor din vânzări, achiziţiilor şi a altor ti-

puri de tranzacţii; şi 
 y Identificarea şi înregistrarea tranzacţiilor litigioase. 

34. În cazul în care este relevant pentru afirmaţiile din situaţiilor financiare, au-
ditorul analizează controalele care guvernează integrarea tranzacţiilor co-
merciale electronice în sistemele interne şi controlul asupra modificărilor 
sistemelor şi conversiei datelor în aliniamentul procesului automat. 

Efectul înregistrărilor electronice asupra probelor de audit 
35. Există posibilitatea de a nu exista nici o înregistrare scrisă legată de tran-

zacţiile comerciale electronice, iar înregistrările electronice pot fi mult mai 
uşor de distrus sau de alterat decât cele în scris, fără a lăsa nici o urmă 
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a distrugerii sau a alterării. Auditorul va stabili dacă politicile de securi-
tate a informaţiilor ale entităţii şi controalele de securitate, aşa cum sunt 
implementate, sunt adecvate pentru prevenirea modificărilor neautorizate 
ale înregistrărilor contabile, ale sistemului contabil sau ale sistemelor care 
furnizează date sistemului contabil. 

36. Auditorul poate testa controalele automatizate, cum ar fi verificările de 
integritate a datelor, ştampile de dată electronică, semnăturile digitale şi 
controale de versiune în stabilirea integrităţii probelor electronice. În func-
ţie de estimările auditorului cu privire la aceste controale, auditorul poate 
considera necesară efectuarea unor proceduri suplimentare cum ar fi confir-
marea detaliilor tranzacţiilor sau soldurilor conturilor cu terţe părţi (referire 
la ISA 505, „Confirmări externe”). 
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Declaraţia Internaţională privind Practica de Audit (IAPS) 1014, „Raportarea 
de către auditori cu privire la conformitatea cu Standardele Internaţionale de 
Raportare financiară” trebuie citită în contextul „Prefeţei la Standardele Interna-
ţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii 
conexe”, în care sunt stabilite modul de aplicarea şi autoritatea IAPS.
IAPS este emisă ca un supliment la ISA 700 „Raportul auditorului  asupra situa-
ţiilor financiare1”. Ea nu stabileşte noi principii de bază sau proceduri esenţiale. 
Scopul său este acela de a ajuta auditorii şi de a dezvolta o bună practică, fur-
nizând recomandări cu privire la aplicarea ISA 700 în cazurile în care situaţiile 
financiare sunt întocmite utilizând Standardele Internaţionale de Raportare Fi-
nanciară (IFRS) sau includ o trimitere la IFRS. Auditorul exercită raţionamen-
tul profesional pentru a determina măsura în care oricare dintre recomandările 
descrise de Declaraţia de faţă poate fi adecvată în lumina cerinţelor prevăzute de 
ISA 700 şi a circumstanţelor specifice aplicabile entităţii.
IAASB a aprobat această IAPS în martie 2003, în vederea publicării la 1 iunie 
2003. 

1

1 ISA 700 „Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare” a fost retras în Decembrie 2006 
când ISA 700 (Revizuit) „ Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de situaţii 
financiare în scop general” intră în vigoare. 
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Introducere 
1. ISA 200, „Obiective şi principii generale care guvernează un audit al situa-

ţiilor financiare” afirmă că obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este 
de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile 
financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. ISA 700, „Rapor-
tul auditorului independent cu privire la un set complet de situaţii financiare 
cu scop general”2 stabileşte reguli şi furnizează recomandări cu privire la 
forma şi conţinutul raportului auditorului. În mod special, paragraful 17 din 
ISA 700 cere ca raportul unui auditor să indice în mod clar cadrul de raporta-
re financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare. Scopul acestei 
Declaraţii Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS) este de a furniza 
recomandări suplimentare atunci când auditorul exprimă o opinie asupra 
situaţiilor financiare despre care conducerea susţine că sunt întocmite: 
(a) Exclusiv în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară (IFRS); 
(b) În conformitate cu IFRS şi un cadru naţional de raportare financiară; 

sau 
(c) În conformitate cu un cadru naţional de raportare financiară, cu prezen-

tarea gradului de conformitate cu IFRS. 
Recomandările furnizate în prezenta IAPS pot fi aplicate, adaptate după 
cum este necesar, la raportarea asupra situaţiilor financiare, şi anume dacă 
acestea au fost întocmite în conformitate cu alte cadre de raportate finan-
ciară decât IFRS (de exemplu, situaţiile financiare despre care conducerea 
susţine că au fost întocmite în conformitate cu două cadre naţionale diferite 
de raportare financiară). Această IAPS nu stabileşte cerinţe noi pentru audi-
tul situaţiilor financiare, şi nici nu fixează excepţii de la cerinţele prevăzute 
de ISA 700.  

Situaţii financiare întocmite exclusiv în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară 
2. Au apărut exemple de entităţi care afirmă că situaţiile lor financiare au fost 

întocmite în conformitate cu IFRS când, de fapt, acestea nu respectă toate 
cerinţele impuse de IFRS. Paragrafele 13-22 din Standardul Internaţiona-
le de Contabilitate (IAS) 1, „Prezentarea situaţiilor financiare”, stabileşte 
cerinţele care trebuie îndeplinite înainte ca situaţiile financiare ale unei en-
tităţi să poată fi considerate ca fiind întocmite în concordanţă cu IFRS. În 

2 vezi nota 1.
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mod special, paragraful 14 afirmă în mod clar că situaţiile financiare nu tre-
buie descrise ca fiind în conformitate cu IFRS decât dacă ele respectă toate 
cerinţele IFRS-urilor. Exemple de genul următoarelor descrieri ale bazei pe 
care au fost întocmite situaţiile financiare ilustrează acele situaţii financiare 
care nu au fost întocmite în concordanţă cu IFRS: 

 y Situaţiile financiare indică faptul că au fost întocmite în conformitate 
cu IFRS dar apoi continuă să specifice anumite abateri semnificative. 
De exemplu, o notă care descrie politicile contabile utilizate afirmă că 
situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu IFRS, cu excepţia 
neprezentării informaţiilor referitoare la vânzări pentru segmentele ge-
ografice.

 y Situaţiile financiare identifică cerinţe specifice prevăzute de IFRS pe 
care entitatea le utilizează la întocmirea situaţiilor financiare, dar aces-
tea nu includ toate cerinţele aplicabile unei entităţi care respectă în to-
talitate IFRS.

 y Situaţiile financiare indică o conformitate parţială cu IFRS, fără a face 
referire la abaterile specifice. De exemplu, o notă care descrie politicile 
contabile utilizate afirmă că situaţiile financiare sunt „bazate pe”, sau 
„în conformitate cu cerinţele semnificative ale”, sau „în conformitate cu 
cerinţele contabile ale” IFRS.

3. O opinie fără rezerve poate fi exprimată numai atunci când auditorul este 
capabil să concluzioneze că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă (sau 
prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative) în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil. În toate celelalte circumstanţe, au-
ditorului i se cere să se declare în imposibilitatea de a exprima o opinie 
sau să emită o opinie cu rezerve sau o opinie contrară, în funcţie de natura 
circumstanţelor. În consecinţă, auditorul nu exprimă o opinie fără rezerve 
care indică faptul că situaţiile financiare au fost întocmite în concordanţă 
cu IFRS dacă situaţiile financiare conţin orice abatere de la IFRS, iar aba-
terea are un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare3. Atunci când 
auditorul raportează dacă situaţiile financiare au fost întocmite în concor-
danţă cu IFRS şi situaţiile financiare conţin o abatere semnificativă de la 

3 Paragraful 17 din IAS 1 („Prezentarea situaţiilor financiare”) prevede că în circumstanţe extrem 
de rare, atunci când conducerea ajunge la concluzia că respectarea unei cerinţe dintr-un IFRS ar in-
duce atât de mult în eroare încât ar intra în conflict cu obiectivul situaţiilor financiare aşa cum este 
stabilit în Cadrul General, acea entitate se poate abate de la acea cerinţă în maniera prevăzută în 
paragraful 18 dacă acel cadru general relevant cere, sau nu interzice o astfel de abatere. O abatere 
de la cerinţele unui anumit IFRS făcută în baza prevederilor paragrafului 17 din IAS 1 nu constituie 
o abatere de la IFRS pentru acest scop. 
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IFRS, o astfel de abatere are drept rezultat un dezacord cu conducerea în 
ceea ce priveşte acceptabilitatea politicilor contabile selectate, a metodei de 
aplicare a acestora sau a adecvării prezentărilor de informaţii din situaţiile 
financiare. Paragrafele 36-40 din ISA 7004 furnizează recomandări pentru a 
decide dacă o opinie cu rezerve sau o opinie contrară este necesară şi pentru 
a decide asupra informaţiilor care trebuie incluse în raportul auditorului. 

4. Dacă raportul auditorului conţine orice rezervă sau limbaj limitativ atunci 
când descrie cadrul de raportare financiară, el nu respectă cerinţa din para-
graful 17 al ISA 700 conform căreia raportul auditorului identifică în mod 
clar cadrul de raportare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor fi-
nanciare. De exemplu, un paragraf de opinie care indică faptul că „situaţiile 
financiare oferă o imagine fidelă şi se găsesc într-o conformitate substan-
ţială cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară” nu respectă 
cerinţele prevăzute de ISA 700. 

Situaţii financiare întocmite în conformitate cu Standardele Interna-
ţionale de Raportare Financiară şi cu un cadru naţional de raportare 
financiară 
5. O notă care descrie politicile contabile utilizate poate preciza că situaţiile 

financiare au fost întocmite în conformitate atât cu IFRS, cât şi cu un cadru 
naţional de raportare financiară. Pentru ca situaţiile financiare să fie întoc-
mite în conformitate cu mai mult decât un cadru de raportare financiară, ele 
trebuie să respecte, în mod individual, fiecare dintre cadrele identificate. 
Un set de situaţii financiare care a fost întocmit în concordanţă cu un cadru 
de raportare financiară şi care conţine o notă sau o declaraţie suplimentară 
care reconciliază rezultatele cu cele care ar fi fost arătate în baza altui cadru 
de raportare financiară nu a fost întocmit în conformitate cu acel alt cadru. 
Şi asta deoarece situaţiile financiare nu includ toate informaţiile în maniera 
cerută de acel alt cadru. Situaţiile financiare trebuie să respecte simultan 
ambele cadre de raportare financiară, fără nici o nevoie de declaraţii recon-
ciliante, dacă se vor a fi privite ca fiind întocmite în concordanţă cu ambele. 
În practică, conformitatea simultană atât cu IFRS, cât şi un cadru naţional 
de raportare financiară este improbabilă, cu excepţia cazului în care ţara 
a adoptat IFRS ca şi cadru naţional de raportare financiară sau a eliminat 
toate barierele din calea conformităţii cu IFRS.  

6. Este util pentru auditor să discute cu conducerea şi cu persoanele însărci-
nate cu guvernanţa despre situaţiile financiare în care se declară că au fost 
întocmite în conformitate cu IFRS şi cu un cadru naţional de raportare fi-

4 Vezi nota de subsol 1
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nanciară. Scopul acestei discuţii îl constituie acordarea de consultanţă con-
ducerii şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa cu privire la posibilitatea 
existenţei unei opinii cu rezerve sau opinii contrare asupra concordanţei cu 
unul sau cu ambele cadre de raportare financiară, dat fiind că este puţin pro-
babil să se realizeze o conformitate simultană totală cu IFRS şi cu cadrul 
naţional de raportare financiară. În aceste situaţii, auditorul încurajează 
conducerea să întocmească situaţiile financiare în concordanţă cu un singur 
cadru de raportare financiară, luând în considerare orice cerinţe ale legilor 
şi normelor de reglementare relevante. Raportul auditorului este apoi for-
mulat astfel încât să exprime dacă situaţiile financiare au fost întocmite în 
conformitate cu acel cadru de raportare financiară.  

7. În cazul în care conducerea insistă să indice faptul că situaţiile financiare 
au fost întocmite în conformitate atât cu IFRS, cât şi cu un cadru naţional 
de raportare financiară, raportul auditorului face referire la ambele cadre 
de raportare. Totuşi, auditorul analizează separat fiecare cadru de raportare 
financiară. Dacă un aspect are ca efect nereuşita de a respecta unul dintre 
cadre, dar nu cauzează o nereuşită de respectare a celuilalt cadru, atunci 
auditorul exprimă o opinie fără rezerve asupra conformităţii cu acel prim 
cadru şi o opinie cu rezerve sau o opinie contrară asupra conformităţii cu 
cel de-al doilea. Dacă auditorul este de părere că nerespectarea unuia dintre 
cele două cadre de raportare financiară duce la imposibilitatea ca situaţiile 
financiare să respecte celălalt cadru de raportare financiară, auditorul emite 
o opinie cu rezerve sau o opinie contrară asupra conformităţii cu ambele 
cadre. Iată în continuare un exemplu de raport al unui auditor în care acesta 
este de părere că situaţiile financiare respectă, sub toate aspectele semnifi-
cative, cadrul naţional de raportare financiară, dar consideră că, în ceea ce 
priveşte conformitatea cu IFRS, este adecvată o opinie cu rezerve: 
„Nota X la situaţiile financiare indică faptul că situaţiile financiare au fost 
întocmite în conformitate cu [cadrul naţional relevant de raportare financi-
ară] şi cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. După cum se 
specifică în Nota Y la situaţiile financiare, Compania are investiţii imobili-
are în valoare de X$ care sunt înregistrate la cost minus amortizarea cumu-
lată. Acest mod de contabilizare este cerut de [cadrul naţional relevant de 
raportare financiară] şi permis de Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară. Valoare justă a acestor investiţii imobiliare de X$ nu a fost pre-
zentată. O asemenea prezentare nu este cerută de [cadrul naţional relevant 
de raportare financiară], dar este cerută de Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară. 
În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a (sau „prezintă 
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cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) poziţiei financiare a Com-
paniei la 31 decembrie 20X1, a rezultatelor activităţilor sale şi a fluxurilor 
de numerar pentru exerciţiul încheiat, în conformitate cu [titlul cadrului 
naţional relevant de raportare financiară] (şi sunt conforme cu [trimitere la 
actele şi legile relevante]) şi, cu excepţia efectului asupra situaţiilor finan-
ciare generat de aspectul la care s-a făcut referire în paragraful precedent, 
situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a (sau „prezintă cu fidelitate, 
sub toate aspectele semnificative”) poziţiei financiare a Companiei la 31 
decembrie 20X1, a rezultatelor activităţilor sale şi a fluxurilor de numerar 
pentru exerciţiul încheiat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară.” 

Situaţii financiare întocmite în conformitate cu un cadru naţional 
de raportare financiară, cu prezentarea gradului de conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
8. Entităţile care îşi întocmesc situaţiile financiare în concordanţă cu un cadru 

naţional de raportare financiară pot prezenta, în plus, în notele la acele si-
tuaţii financiare, măsura în care acestea respectă IFRS. Conducerea poate, 
de exemplu, să considere astfel de prezentări suplimentare de informaţii 
ca fiind dezirabile atunci când entităţii i se cere să respecte IFRS la o dată 
viitoare iar conducerea doreşte să pună la dispoziţia utilizatorilor situaţiilor 
financiare un indiciu al progresului înregistrat în direcţia realizării acelei 
conformităţi. În aceste circumstanţe, auditorul analizează dacă afirmaţiile 
făcute în notele la situaţiile financiare în ceea ce priveşte gradul unei astfel 
de conformităţi sunt precise şi nu induc în eroare. Auditorul ia în conside-
rare apoi efectul acelei prezentări de informaţii asupra raportului de audit.  

9. O notă la situaţiile financiare care conţine prezentări cu privire la conformi-
tatea cu IFRS nu este tratată în mod diferit faţă de orice altă notă la situaţi-
ile financiare. Toate asemenea note conţin afirmaţii ale conducerii, iar au-
ditorul obţine suficiente probe de audit adecvate pentru susţinerea acestor 
afirmaţii. Dacă nota conţine o referire la conformitatea cu IFRS, auditorul 
analizează dacă acea notă este adecvată. În unele cazuri, auditorul poate 
ajunge la concluzia că nota conţine informaţii care induc în eroare, astfel 
încât situaţiile financiare nu reuşesc să respecte cadrul naţional de raportare 
financiară. Este puţin probabil să se întâmple aşa în circumstanţele în care 
referirea la conformitatea cu IFRS induce în eroare utilizatorii situaţiilor 
financiare deoarece conţine informaţii în mod semnificativ imprecise sau 
informaţii incomplete care sunt semnificative şi cuprinzătoare pentru situ-
aţiile financiare (de exemplu, lipsa conformităţii cu un anumit IFRS care 
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este semnificativ şi cuprinzător pentru situaţiile financiare poate avea ca 
rezultat denaturarea prezentărilor de informaţii, cu excepţia cazului în care 
există o prezentare adecvată, şi inclusiv o cuantificare a efectelor asupra 
situaţiilor financiare). 

10. Dacă situaţiile financiare nu reuşesc să respecte cadrul naţional de raportare 
financiară deoarece prezentările de informaţii referitoare la conformitatea 
cu IFRS induc în eroare, raportul auditorului exprimă o opinie cu rezerve 
sau o opinie contrară. Iată în continuare un exemplu de opinie cu rezerve 
care poate fi exprimată în asemenea circumstanţe: 
„Nota X la situaţiile financiare indică faptul că situaţiile financiare au fost 
întocmite în conformitate cu [cadrul naţional relevant de raportare finan-
ciară] şi sunt în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS), cu excepţia faptului că ele nu respectă IAS 39, „Instru-
mente financiare: Recunoaştere şi evaluare”. Datorită faptului că efectul 
neconformităţii cu IAS 39 asupra situaţiilor financiare este semnificativ şi 
cuprinzător, se consideră că referirea la conformitatea cu IFRS induce în 
eroare. În opinia noastră, cu excepţia includerii referirii la conformitatea 
cu IFRS, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a (sau „prezintă cu 
fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) poziţiei financiare a Compa-
niei la 31 decembrie 20X1, a rezultatelor activităţilor sale şi a fluxurilor de 
numerar pentru exerciţiul încheiat, în conformitate cu [titlul cadrului naţi-
onal relevant de raportare financiară, cu trimitere la ţara de origine] şi sunt 
conforme cu [trimitere la actele şi legile relevante].” 

11. O notă la situaţiile financiare care conţine prezentări cu privire la confor-
mitatea cu IFRS poate să nu conţină informaţii denaturate astfel încât si-
tuaţiile financiare să nu reuşească să respecte cadrul naţional de raportare 
financiară. Dacă auditorul este de părere că o referire la conformitatea cu 
IFRS nu induce în eroare, auditorul poate exprima o opinie fără rezerve 
asupra conformităţii cu cadrul naţional de raportare financiară. În anumi-
te circumstanţe, auditorul poate decide modificarea raportului auditorului 
prin adăugarea unui paragraf de evidenţiere a unui aspect care să sublinieze 
nota care face referire la conformitatea cu IFRS5. Utilizarea unui paragraf 
de evidenţiere a unui aspect nu substituie emiterea unei opinii cu rezerve 
sau a unei opinii contrare asupra conformităţii cu cadrul naţional de rapor-
tare financiară, atunci când prezentările de informaţii referitoare la confor-
mitatea cu IFRS induc în eroare astfel încât situaţiile financiare nu reuşesc 
să respecte cadrul naţional de raportare financiară. 

5 Paragrafele 30 – 35 ale ISA 700 oferă recomandări suplimentare referitoare la folosirea unui 
paragraf de evidenţiere a unui aspect. Vezi, de asemenea, nota 1.
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Introducere 
1. Scopul prezentului Standard Internaţional privind Misiunile de Revizuire 

(ISRE) este de a stabili standarde şi de a oferi recomandări cu privire la 
responsabilităţile profesionale ale practicianului, în cazul în care un practi-
cian, care nu este auditorul unei entităţi, efectuează o misiune de revizuire 
a situaţiilor financiare şi cu privire la forma şi conţinutul raportului pe care 
îl emite practicianul în legătură cu o astfel de revizuire. Un practician, care 
este auditorul entităţii, angajat pentru a desfăşura o revizuire a informaţiilor 
financiare interimare, efectuează o astfel de revizuire în conformitate cu 
ISRE 2410 „Revizuirea informaţiilor financiare interimare efectuată de un 
auditor independent al entităţii”.

2. Prezentul ISRE este destinat revizuirii situaţiilor financiare. Totuşi, acesta 
se aplică, adaptat conform situaţiei date, şi misiunilor de revizuire a unor 
alte informaţii financiare istorice. Recomandările prevăzute în Standardele 
Internaţionale de Audit (ISA) pot fi utile practicianului în aplicarea prezen-
tului ISRE. 

Obiectivul unei misiuni de revizuire 
3. Obiectivul unei revizuiri a situaţiilor financiare este de a permite unui 

practician să stabilească dacă, pe baza procedurilor care nu oferă toate 
probele cerute într-un audit, a sesizat vreun aspect care îl determină 
să creadă că situaţiile financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele 
semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară apli-
cabil (asigurare negativă). 

Principii generale ale unei misiuni de revizuire 
4. Practicianul trebuie să respecte Codul etic al profesioniştilor contabili 

emis de Federaţia Internaţională a Contabililor. Principiile de etică ce 
guvernează responsabilităţile profesionale ale practicianului sunt:
(a) Independenţa; 
(b) Integritatea; 
(c) Obiectivitatea; 
(d) Competenţa profesională şi diligenţa cuvenită; 
(e) Confidenţialitatea; 
(f) Conduita profesională; şi 
(g) Standardele tehnice. 

5. Practicianul trebuie să efectueze o revizuire în conformitate cu preve-
derile acestui ISRE. 
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6. Practicianul trebuie să planifice şi să efectueze revizuirea cu o atitudi-
ne de scepticism profesional, recunoscând că pot exista circumstanţe 
care să aibă drept rezultat situaţii financiare denaturate în mod semni-
ficativ.

7. În scopul exprimării unei asigurări negative în raportul de revizui-
re, practicianul trebuie să obţină suficiente probe de audit adecvate 
în primul rând prin intervievări şi proceduri analitice, pentru a putea 
formula concluzii. 

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri 
8. Expresia ,,aria de aplicabilitate a unei revizuiri” se referă la procedurile de 

revizuire ce sunt necesare în circumstanţele date, în scopul atingerii obiec-
tivului revizuirii. Procedurile necesare pentru a efectua o revizuire a 
situaţiilor financiare trebuie să fie determinate de practician, ţi-nând 
cont de cerinţele acestui ISRE, ale organismelor profesionale relevan-
te, ale legislaţiei şi reglementărilor şi, acolo unde e cazul, de termenii 
misiunii de revizuire şi de cerinţele de raportare.

Asigurare moderată 
9. O misiune de revizuire furnizează un nivel moderat de asigurare conform 

căreia informaţiile care fac obiectul revizuirii nu conţin denaturări semnifi-
cative, această situaţie fiind exprimată sub forma unei asigurări negative. 

Termenii misiunii 
10. Practicianul şi clientul trebuie să fie de acord asupra termenilor misiu-

nii. Termenii conveniţi vor fi incluşi într-o scrisoare de misiune sau în altă 
formă adecvată, cum ar fi un contract. 

11. O scrisoare de misiune va constitui un sprijin în planificarea activităţii de 
revizuire. Este în interesul atât al practicianului, cât şi al clientului, ca prac-
ticianul să trimită o scrisoare de misiune în care să documenteze termenii-
cheie ai numirii. O scrisoare de misiune confirmă faptul că practicianul 
acceptă numirea şi ajută la evitarea neînţelegerilor cu privire la aspecte ca 
obiectivele şi aria de aplicabilitate a misiunii, responsabilităţile practicia-
nului şi forma rapoartelor ce vor fi emise. 

12. Aspectele care vor fi cuprinse în scrisoarea de misiune includ: 
 y Obiectivul serviciului care este prestat. 
 y Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare. 
 y Aria de aplicabilitate a revizuirii, incluzând trimiterile la acest Standard 

Internaţional privind Misiunile de Revizuire 2400 (ori la standarde sau 
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practici naţionale relevante). 
 y Acces fără restricţii la oricare dintre registre, documentaţii şi alte infor-

maţii cerute în legătură cu revizuirea. 
 y O mostră din raportul care se preconizează a fi predat. 
 y Faptul că nu este sigur că misiunea va prezenta acte ilegale sau alte nere-

gularităţi, de exemplu, fraude sau delapidări care ar putea exista. 
 y O declaraţie conform căreia nu se desfăşoară un audit şi nu va fi expri-

mată o opinie de audit. Pentru a accentua acest aspect şi pentru a evita 
confuziile, practicianul poate sublinia, de asemenea, că o misiune de 
revizuire nu va satisface cerinţele legale sau cerute de terţi în ce priveşte 
auditul. 

Un exemplu de scrisoare de misiune pentru o revizuire a situaţiilor financi-
are apare în Anexa 1 a acestui ISRE.

Planificare
13. Practicianul trebuie să planifice activitatea astfel încât să fie efectuată 

o misiune eficientă. 
14. În planificarea unei revizuiri a situaţiilor financiare, practicianul tre-

buie să obţină sau să actualizeze cunoştinţele referitoare la client, in-
cluzând considerente cu privire la organizarea entităţii, sistemele de 
contabilitate ale entităţii, caracteristicile operaţionale ale acesteia şi 
natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor sale.

15. Practicianul trebuie să aibă o înţelegere a acestor aspecte şi a altor aspecte 
relevante pentru situaţiile financiare, de exemplu, cunoaşterea metodelor 
de producţie şi distribuţie ale entităţii, a liniei de produse, a amplasării fa-
cilităţilor de operare şi a părţilor afiliate. Practicianul are nevoie de această 
înţelegere pentru a putea face intervievări relevante şi pentru a proiecta 
proceduri adecvate şi, de asemenea, pentru a evalua răspunsurile şi infor-
maţiile obţinute. 

Activitatea desfăşurată de alţii 
16. Atunci când sunt utilizate rezultatele din activitatea altui practician 

sau a unui expert, practicianul trebuie să fie mulţumit că o astfel de 
activitate este adecvată scopurilor revizuirii.

Documentaţie 
17. Practicianul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante în 

oferirea de probe ce susţin raportul de revizuire şi probele conform 
cărora revizuirea a fost efectuată în concordanţă cu acest standard. 
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Proceduri şi probe 
18. Practicianul trebuie să aplice raţionamentul profesional în determina-

rea naturii, momentului şi ariei de cuprindere specifice a procedurilor 
de revizuire. Practicianul va fi îndrumat de aspecte, cum ar fi: 

 y Orice cunoştinţe însuşite prin efectuarea de audituri sau de revizuire a 
situaţiilor financiare în perioadele anterioare. 

 y Cunoaşterea clientului de către practician, inclusiv cunoaşterea princi-
piilor de contabilitate şi a practicilor din sectorul în care entitatea ope-
rează. 

 y Sistemele contabile ale entităţii. 
 y Măsura în care un element particular este afectat de raţionamentul con-

ducerii. 
 y Pragul de semnificaţie al tranzacţiilor şi soldurilor conturilor. 

19. Practicianul trebuie să aplice aceleaşi considerente legate de pragul de 
semnificaţie ca cele aplicate atunci când se exprimă o opinie de audit 
asupra situaţiilor financiare. Cu toate că există un risc mai mare decât 
într-un audit ca denaturările să nu fie depistate în urma unei revizuiri, raţi-
onamentul asupra ceea ce este semnificativ este făcut prin referire la infor-
maţiile asupra cărora practicianul raportează şi ale nevoilor acelora ce se 
bazează pe acele informaţii, şi nu la nivelul de asigurare oferit. 

20. Procedurile pentru revizuirea situaţiilor financiare vor include, în mod nor-
mal: 

 y Obţinerea unei înţelegeri a activităţilor entităţii şi a sectorului în care 
aceasta operează. 

 y Intervievări privind principiile de contabilitate şi practicile entităţii. 
 y Intervievări privind procedurile entităţii în legătură cu înregistrarea, cla-

sificarea, sintetizarea tranzacţiilor, acumularea de informaţii pentru pre-
zentarea lor în situaţiile financiare şi întocmirea acestora. 

 y Intervievări privind toate afirmaţiile semnificative din situaţiile financi-
are. 

 y Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaţiile şi elementele 
individuale care par neobişnuite. Astfel de proceduri includ: 

 ○ Compararea situaţiilor financiare cu situaţiile din perioadele ante-
rioare. 

 ○ Compararea situaţiilor financiare cu rezultatele anticipate şi poziţia 
financiară. 

 ○ Studiul relaţiilor dintre elementele situaţiilor financiare care se aş-



293 ISRE 2400

MISIUNI DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

teaptă să fie în conformitate cu un model previzionat bazat pe expe-
rienţa entităţii sau pe normele din sectorul de activitate. 

În aplicarea acestor proceduri, practicianul va considera tipurile de aspecte 
care cer ajustări contabile în perioadele anterioare. 

 y Intervievări privind acţiuni ce au avut loc la întâlnirile acţionarilor, ale 
Consiliului de Administraţie, comitetelor Consiliului de Administraţie şi 
la alte întâlniri care pot afecta situaţiile financiare. 

 y Citirea situaţiilor financiare pentru a stabili dacă, pe baza informaţiilor 
ce vin în atenţia practicianului, situaţiile financiare par să fie în confor-
mitate cu baza de contabilitate indicată. 

 y Obţinerea de rapoarte de la alţi auditori, dacă există vreunul şi dacă se 
consideră a fi necesar, care au fost angajaţi pentru a audita sau revizui 
situaţiile financiare ale componentelor entităţii. 

 y Intervievarea persoanelor ce au responsabilitatea aspectelor financiare şi 
de contabilitate privind, de exemplu: 

 ○ Dacă toate tranzacţiile au fost înregistrate 
 ○ Dacă situaţiile financiare au fost întocmite în concordanţă cu baza 

de contabilitate indicată. 
 ○ Modificări ale activităţilor entităţii şi ale principiilor şi practicilor 

contabile. 
 ○ Aspecte în legătură cu care au apărut întrebări pe parcursul aplicării 

procedurilor anterioare. 
 ○ Obţinerea de declaraţii scrise din partea conducerii când acest lucru 

se consideră adecvat. 
Anexa 2 la acest ISRE oferă o listă ilustrativă a procedurilor care sunt uti-
lizate des. Lista nu este exhaustivă, nici nu se intenţionează ca toate proce-
durile sugerate să se aplice fiecărei misiuni de revizuire. 

21. Practicianul trebuie să cerceteze evenimentele ulterioare datei situaţi-
ilor financiare care pot implica ajustarea sau prezentarea lor în situa-
ţiile financiare. Practicianul nu are nici o responsabilitate în efectuarea de 
proceduri pentru a identifica evenimente apărute după data rapor-tului de 
revizuire. 

22. Dacă practicianul are motive să creadă că informaţiile ce fac obiectul re-
vizuirii pot fi denaturate în mod semnificativ, acesta trebuie să efectueze 
proceduri suplimentare sau mult mai extinse după cum este necesar, pentru 
a putea exprima o asigurare negativă sau să confirme că este necesar un 
raport modificat. 
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Concluzii şi raportare  
23. Raportul de revizuire trebuie să conţină o formă clară scrisă a asigu-

rării negative. Practicianul trebuie să revizuiască şi să evalueze con-
cluziile ce reies din probele obţinute ca bază a exprimării asigurării 
negative. 

24. Bazându-se pe activitatea desfăşurată, practicianul trebuie să evalueze 
dacă oricare din informaţiile obţinute pe parcursul revizuirii indică 
faptul că situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă (sau „nu prezin-
tă fidel, sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară aplicabil.

25. Raportul asupra unei revizuiri a situaţiilor financiare descrie aria de aplica-
bilitate a misiunii pentru a permite cititorului să înţeleagă natura activităţii 
desfăşurate şi să clarifice faptul că nu a fost efectuat un audit şi, prin urma-
re, că nu este exprimată o opinie de audit. 

26. Raportul asupra unei revizuiri a situaţiilor financiare trebuie să conţină 
următoarele elemente de bază, în mod normal în următoarea ordine:
(a) Titlu1; 
(b) Destinatar; 
(c) Paragraf de deschidere sau introductiv incluzând: 

(i) Identificarea situaţiilor financiare asupra cărora s-a făcut revi-
zuirea; şi 

(ii) O declaraţie privind responsabilitatea conducerii entităţii  şi 
responsabilitatea practicianului; 

(d) Paragraful ce cuprinde aria de aplicabilitate, descriind natura re-
vizuirii, incluzând:
(i) O referire la acest Standard Internaţional privind Misiunile de 

Revizuire 2400 aplicabil misiunilor de revizuire sau la standar-
de sau practici naţionale relevante.;

(ii) O declaraţie că revizuirea este limitată, în primul rând, la in-
vestigaţii şi proceduri analitice; şi 

(iii) O declaraţie că nu a fost efectuat un audit, că procedurile în-
treprinse oferă o asigurare mai redusă decât în cazul unui audit 
şi că nu este exprimată o opinie de audit;

(e) Declaraţia de asigurare negativă; 
(f) Data raportului; 
(g) Adresa practicianului; şi 

1 Ar putea fi adecvată utilizarea termenului „independent” în titlu pentru a face distincţia dintre 
raportul practicianului şi alte rapoarte care putea fi emise de alţii, precum responsabilii entităţii, sau 
de rapoarte ale altor practicieni, care este posibil să nu fi respectat aceleaşi cerinţe de etică precum 
practicianul independent.
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(h) Semnătura practicianului. 
Anexele 3 şi 4 ale acestui standard conţin ilustrări ale rapoartelor de revi-
zuire.

27. Raportul de revizuire trebuie: 
(a) Să menţioneze că în timpul revizuirii nimic nu a venit în atenţia 

practicianului pentru a-l determina pe practician să creadă că si-
tuaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă (sau „nu sunt prezen-
tate fidel, sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil (asigurare negativă); sau 

(b) Dacă anumite aspecte vin în atenţia practicianului, să descrie re-
spectivele aspecte care deteriorează imaginea fidelă (sau „prezen-
tare fidelă, sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil, incluzând, cu excepţia 
cazurilor în care acest lucru nu este posibil, o cuantificare a efec-
tului(telor) posibil(e) asupra situaţiilor financiare, şi fie: 
(i) Exprimă o rezervă în privinţa asigurării negative oferite; 
(ii) În cazul în care efectul aspectului este atât de semnificativ şi 

profund pentru situaţiile financiare încât practicianul concluzi-
onează că o opinie cu rezerve nu este adecvată pentru a prezen-
ta natura eronată sau incompletă a situaţiilor financiare, emite 
o declaraţie contrară din care să rezulte că situaţiile financiare 
nu oferă o imagine fidelă (sau „nu sunt prezentate cu fidelitate, 
sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu cadrul de 
raportare financiară aplicabil;

(c) Dacă a existat o limitare semnificativă a ariei de aplicabilitate, să 
descrie limitarea şi fie: 
(i) Se exprimă o rezervă asupra asigurării negative privind posibi-

la ajustare a situaţiilor financiare care ar fi putut fi determinată 
ca fiind necesară dacă limitarea nu ar fi existat;

(ii) Nu se oferă nici o asigurare, atunci când posibilul efect al li-
mitării este atât de semnificativ şi profund încât practicianul 
conchide că nu poate fi oferit nici un nivel de asigurare.

1. Practicianul trebuie să dateze raportul de revizuire cu data la care revi-
zia este terminată, ceea ce include şi efectuarea de proceduri referitoa-
re la evenimentele ce au loc până la data raportului. Cu toate acestea, 
pentru că responsabilitatea practicianului este de a raporta asupra si-
tuaţiilor financiare aşa cum sunt întocmite şi prezentate de conducere, 
practicianul nu trebuie să dateze raportul de revizuire mai devreme de 
data la care situaţiile financiare au fost aprobate de conducere. 
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Anexa 1

Exemplu de scrisoare de misiune pentru o revizuire a situaţiilor finan-
ciare
Următoarea scrisoare se utilizează ca recomandare, împreună cu considerentele 
din paragraful 10 al acestui ISRE şi va fi nevoie să fie modificată conform cerinţe-
lor şi circumstanţelor individuale.

În atenţia Consiliului de Administraţie (sau reprezentanţilor adecvaţi ai conducerii 
superioare):

Această scrisoare confirmă înţelegerea noastră cu privire la termenii şi obiectivele 
misiunii noastre, precum şi a naturii şi limitării serviciilor pe care le vom oferi.
Vom efectua următoarele servicii:

Vom revizui bilanţul societăţii ABC la 31 decembrie 19XX, precum şi contul de 
profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente anului care se încheie 
la această dată, în conformitate cu Standardul Internaţional privind Misiunile de 
Revizuire 2400 (sau se va face referire la standarde sau practici naţionale rele-
vante) aplicabil misiunilor de revizuire. Nu vom efectua un audit al unor astfel 
de situaţii financiare şi, corespunzător, nu vom exprima o opinie de audit asupra 
acestora. În consecinţă, preconizăm să raportăm asupra situaţiilor financiare după 
cum urmează:

(vezi anexa 3 a acestui ISRE) 
Responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, inclusiv pentru o pre-
zentare adecvată a informaţiilor, revine conducerii societăţii. Această responsa-
bilitate include efectuarea de înregistrări contabile şi controale interne adecvate 
şi selectarea şi aplicarea politicilor contabile. (Ca parte a procesului nostru de 
revizuire, solicităm declaraţii scrise din partea conducerii cu privire la afirmaţiile 
făcute în legătură cu revizuirea2.)

Această scrisoare va fi în vigoare şi pentru anii viitori, cu excepţia cazului în care 
misiunea este terminată, modificată sau înlocuită (dacă este cazul). 
Misiunea noastră nu poate constitui o bază pentru prezentarea fraudelor sau ero-
rilor, sau a actelor ilegale, dacă acestea există. Cu toate acestea, vă vom informa 
2 Utilizarea este la discreţia practicianului
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asupra oricăror aspecte semnifictive care ne atrag atenţia.
Rugăm semnaţi şi returnaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a ne indica dacă 
aceasta este în conformitate cu înţelegerea de către noi a contractelor pentru revi-
zuirea situaţiilor financiare.

XYZ & Co

Luat la cunoştinţă din partea societăţii ABC de 
(semnat)
..............................
Nume şi Titlu

Data
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Anexa 2 

Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-o misiune de 
revizuire a situaţiilor financiare 
1. Intervievarea şi procedurile analitice de revizuire efectuate într-o misiu-

ne de revizuire a situaţiilor financiare sunt determinate de raţionamentul 
practicianului. Procedurile enumerate mai jos au doar scop ilustrativ. Nu se 
intenţionează ca toate procedurile sugerate să se aplice fiecărei misiuni de 
revizuire. Această anexă nu intenţionează să servească drept program sau 
listă de verificare pe parcursul unei misiuni de revizuire. 

Generalităţi
2. Discutarea termenilor şi a ariei de aplicabilitate a misiunii cu clientul şi 

echipa misiunii. 
3. Pregătirea unei scrisori de misiune stabilind termenii şi aria de aplicabilita-

te a misiunii. 
4. Obţinerea unei înţelegeri a activităţilor entităţii şi a sistemului de înregis-

trare a informaţiilor financiare şi de întocmire a situaţiilor financiare. 
5. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă toate informaţiile finan-

ciare sunt înregistrate: 
(a) Complet; 
(b) Prompt; şi 
(c) După primirea autorizărilor necesare. 

6. Obţinerea balanţei de verificare şi determinarea conformităţii acesteia cu 
registrul-jurnal şi situaţiile financiare. 

7. Analizarea rezultatelor obţinute în misiunile de audit şi de revizuire anteri-
oare, inclusiv a ajustărilor contabile cerute. 

8. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă au avut loc modificări 
semnificative în entitate faţă de anul trecut (de exemplu, modificări ale ac-
ţionariatului sau modificări în structura capitalului). 

9. Se efectuează intervievări cu privire la politicile contabile şi se consideră 
dacă: 
(a) Acestea sunt în conformitate cu standardele naţionale sau internaţio-

nale; 
(b) Au fost aplicate corect; şi
(c) Au fost aplicate în mod consecvent şi, dacă nu, se ia în considerare dacă 

au fost prezentate orice modificări ale politicilor contabile. 
10. Se citesc procesele-verbale de la întâlnirile acţionarilor, Consiliului de Ad-
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ministraţie şi ale altor comitete abilitate pentru a identifica aspectele ce pot 
fi importante la revizuire. 

11. Se efectuează intervievări cu privire la măsura în care acţiunile întreprinse 
la întâlnirile acţionarilor, Consiliului de Administraţie sau la alte întâlniri 
comparabile care afectează situaţiile financiare au fost în mod adecvat re-
flectate în acestea. 

12. Se efectuează intervievări cu privire la existenţa tranzacţiilor cu părţile afi-
liate, cum au fost contabilizate astfel de tranzacţii şi dacă acestea au fost în 
mod corect prezentate. 

13. Se efectuează intervievări cu privire la contingenţe şi angajamente. 
14. Se efectuează intervievări cu privire la planurile de cedare a activelor sau a 

segmentelor majore de afaceri. 
15. Se obţin situaţiile financiare şi se discută cu conducerea. 
16. Se analizează caracterul adecvat al prezentării de informaţii în situaţiile 

financiare şi compatibilitatea lor cu clasificarea. 
17. Se compară rezultatele prezentate în situaţiile financiare ale perioadei cu-

rente cu cele prezentate în situaţiile financiare pentru perioade anterioare 
comparabile şi, dacă este posibil, cu prognoze şi previziuni. 

18. Se obţin explicaţii din partea conducerii pentru orice fluctuaţii sau incon-
secvenţe neobişnuite din situaţiile financiare. 

19. Se analizează efectul oricăror erori necorectate – individual sau cumulat. 
Se aduc în atenţia conducerii aceste erori şi se determină modul în care 
erorile necorectate vor influenţa raportul asupra revizuirii. 

20. Se ia în considerare obţinerea unei declaraţii din partea conducerii. 

Numerar 
21. Se obţin reconcilierile bancare. Se efectuează intervievări cu privire la ori-

ce elemente de reconciliere mai vechi sau neobişnuite cu personalul clien-
tului. 

22. Se efectuează intervievări cu privire la transferurile de numerar pentru pe-
rioada anterioară şi ulterioară datei revizuirii. 

23. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există vreo restricţie 
asupra soldurilor de numerar. 

Creanţe
24. Se cercetează politicile contabile privind înregistrarea iniţială a creanţelor 

comerciale şi se determină dacă s-au acordat reduceri la aceste tranzacţii. 
25. Se obţine un tabel al creanţelor şi se determină dacă totalul este în concor-

danţă cu balanţa de verificare. 
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26. Se obţin şi se analizează explicaţiile referitoare la variaţiile semnificative 
din soldurile conturilor faţă de perioadele anterioare sau faţă de valorile 
anticipate. 

27. Se obţine o analiză privind maturitatea creanţelor comerciale. Se investi-
ghează motivul existenţei unor solduri sau rulaje neobişnuit de mari, soldu-
rilor creditoare ale conturilor sau orice alte solduri neobişnuite, cercetând 
gradul de încasare al acestora. 

28. Se discută cu conducerea clasificarea creanţelor, incluzând soldurile din 
perioada precedentă , soldurile creditoare nete şi sumele datorate de acţio-
nari, directori şi alte părţi afiliate, din situaţiile financiare. 

29. Se efectuează intervievări cu privire la metoda de identificare a conturilor 
„cu plată lentă” şi de stabilire a reducerilor pentru conturile îndoielnice, 
având în vedere gradul de rezonabilitate a metodei. 

30. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă creanţele au fost depuse 
drept garanţie, dacă au fost recuperate prin contracte de factoring sau dacă 
au fost actualizate. 

31. Se efectuează intervievări cu privire la procedurile aplicate pentru a asigura 
că s-a obţinut separarea adecvată a tranzacţiilor de vânzare de încasările din 
vânzări. 

32. Se efectuează intervievări cu privire la măsura în care conturile reprezintă 
bunuri în consignaţie şi, în acest caz, dacă au fost făcute ajustări pentru a 
transforma aceste tranzacţii şi pentru a include aceste bunuri în stocuri. 

33. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă după data bilanţului au 
fost acordate credite mari în comparaţie cu venitul înregistrat şi dacă au 
fost constituite provizioane pentru aceste valori.

Stocuri
34. Se obţine lista stocurilor şi se determină dacă:

(a) Totalul corespunde cu soldul din balanţa de verificare; şi 
(b) Lista se bazează pe inventarierea stocului.

35. Se cercetează metoda de inventariere a unităţilor din stoc. 
36. Acolo unde nu a fost efectuată o inventariere la data bilanţului, se cercetea-

ză dacă: 
(a) Este folosit un sistem de inventariere continuu şi dacă sunt făcute com-

parări periodice cu cantităţile din stoc; şi dacă 
(b) Este folosit un sistem de cost integrat şi dacă acesta a produs informaţii 

credibile în trecut. 
37. Se discută ajustările făcute ce rezultă din ultima inventariere a stocului. 
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38. Se efectuează intervievări cu privire la procedurile aplicate pentru a contro-
la separarea exerciţiilor şi orice alte fluctuaţii ale stocului. 

39. Se cercetează baza utilizată la evaluarea fiecărei categorii de stoc şi în spe-
cial referitor la eliminarea profiturilor inter-filiale. Se cercetează dacă sto-
cul este evaluat la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă. 

40. Se analizează consecvenţa cu care au fost aplicate metodele de evaluare a 
stocurilor, incluzând factori cum sunt cheltuielile cu materialele, cu forţa 
de muncă şi cheltuielile de regie. 

41. Se compară valorile categoriilor majore de stoc cu acelea din perioadele 
anterioare şi cu cele anticipate pentru perioada curentă. Se cercetează fluc-
tuaţiile şi diferenţele majore. 

42. Se compară stocul cu cel din perioadele anterioare. 
43. Se efectuează intervievări cu privire la metoda folosită pentru a identifica 

stocurile lente şi pe cele depreciate şi dacă astfel de stocuri au fost contabi-
lizate la valoarea realizabilă netă. 

44. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă vreunul dintre stocuri 
este în consignaţie şi, în acest caz, dacă au fost efectuate ajustări pentru a 
exclude astfel de bunuri din stoc. 

45. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există vreo parte a stocu-
lui depusă drept garanţie, stocată în alte locuri sau în consignaţie la alţii şi 
să se ia în considerare dacă astfel de tranzacţii au fost contabilizate ca atare. 

Plasamente (incluzând companii asociate şi titluri tranzacţionabile)
46. Se obţine un tabel al plasamentelor existente la data bilanţului şi se deter-

mină dacă acesta este în concordanţă cu balanţa de verificare. 
47. Se efectuează intervievări cu privire la politica contabilă aplicată plasa-

mentelor. 
48. Se cer informaţii de la conducere despre valoarea contabilă a plasamente-

lor. Se consideră dacă există orice fel de probleme de realizare. 
49. Se apreciază dacă câştigurile, pierderile şi veniturile din investiţii au fost 

contabilizate corect. 
50. Se cercetează clasificarea plasamentelor pe termen lung şi pe termen scurt. 

Mijloacele fixe şi amortizarea 
51. Se obţine un tabel al mijloacelor fixe indicând costul şi amortizarea cumu-

lată şi se determină dacă respectivele sume sunt în concordanţă cu sumele 
din balanţa de verificare. 

52. Se efectuează intervievări cu privire la politica de contabilitate aplicată pri-
vind provizioanele pentru amortizări şi se face distincţie între elementele 
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de capital şi de menţinere a acestuia. Se determină dacă mijloacele fixe au 
suferit o depreciere semnificativă, permanentă a valorii. 

53. Se discută cu conducerea adăugările şi eliminările din conturile mijloacelor 
fixe şi modul de contabilizare a câştigurilor şi pierderilor din vânzări sau 
casări. Se cercetează dacă toate aceste tranzacţii au fost contabilizate. 

54. Se efectuează intervievări cu privire la consecvenţa cu care metodele şi 
ratele de amortizare au fost aplicate şi se compară provizioanele pentru 
amortizare cu cele din anii anteriori. 

55. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există sechestru pe mij-
loacele fixe. 

56. Se discută dacă operaţiunile de leasing au fost corect reflectate în situaţiile 
financiare în conformitate cu reglementările contabile în vigoare. 

Cheltuieli plătite în avans, imobilizări necorporale şi alte active 
57. Se obţine un tabel identificând natura acestor conturi şi se discută cu con-

ducerea recuperabilitatea acestora. 
58. Se efectuează intervievări cu privire la baza pe care s-au făcut înregistrări 

în aceste conturi şi metodele de amortizare folosite. 
59. Se compară soldurile conturilor de cheltuieli conexe cu cele din perioadele 

anterioare şi se discută variaţiile semnificative cu conducerea. 
60. Se discută cu conducerea separarea între conturile pe termen lung şi cele pe 

termen scurt. 

Împrumuturi de plătit 
61. Se obţine de la conducere un tabel al împrumuturilor de plătit şi se determi-

nă dacă totalul este în concordanţă cu balanţa de verificare. 
62. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există vreun împrumut 

pentru care conducerea nu a satisfăcut prevederile din contract şi, dacă 
există, se cercetează ce acţiuni a întreprins conducerea în acest sens şi dacă 
au fost făcute ajustări adecvate în situaţiile financiare. 

63. Se analizează caracterul rezonabil al dobânzilor în relaţie cu soldurile îm-
prumuturilor. 

64. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă împrumuturile obţinute 
sunt garantate. 

65. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă împrumuturile obţinute 
au fost clasificate ca împrumuturi curente şi pe termen lung. 

Datorii comerciale 
66. Se efectuează intervievări cu privire la politicile contabile aplicate pentru 
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înregistrarea iniţială a datoriilor comerciale şi dacă entitatea are dreptul să 
facă orice fel de reduceri pentru astfel de tranzacţii. 

67. Se obţin şi se analizează explicaţiile variaţiilor semnificative din soldurile 
conturilor faţă de perioadele anterioare sau faţă de valorile anticipate. 

68. Se obţine un tabel al datoriilor comerciale şi se determină dacă totalul con-
cordă cu balanţa de verificare. 

69. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă soldurile sunt reconci-
liate cu situaţiile creditorilor şi să se compară cu soldurile din perioadele 
anterioare. Se compară cifra de afaceri cu cea din perioadele anterioare. 

70. Se analizează posibilitatea existenţei unor datorii semnificative neînregis-
trate. 

71. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă datoriile către acţionari, 
directori şi alte părţi afiliate sunt prezentate separat. 

Obligaţii angajate şi datorii contingente 
72. Se obţine un tabel al obligaţiilor angajate şi se determină dacă totalul con-

cordă cu balanţa de verificare. 
73. Se compară soldurile de cheltuieli majore cu cele similare din perioadele 

anterioare. 
74. Se efectuează intervievări cu privire la aprobările pentru astfel de obligaţii, 

termenele de plată, respectarea clauzelor, garanţiile şi clasificările. 
75. Se efectuează intervievări cu privire la metoda de determinare a obligaţiilor 

angajate. 
76. Se efectuează intervievări cu privire la natura sumelor incluse în datoriile 

contingente şi în angajamente. 
77. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există vreo datorie con-

tingentă sau efectivă care nu a fost înregistrată în conturi. Dacă există, se 
discută cu conducerea dacă trebuie constituite provizioane sau dacă trebuie 
făcută o prezentare de informaţii în notele la situaţiile financiare. 

Impozitul pe venituri şi alte taxe 
78. Se efectuează intervievări cu conducerea în legătură cu existenţa unor eve-

nimente, inclusiv dispute cu autorităţile fiscale, care ar putea avea un efect 
important asupra datoriilor fiscale ale entităţii. 

79. Se analizează cheltuielile fiscale în relaţie cu venitul entităţii pentru acea 
perioadă. 

80. Se efectuează intervievări cu privire la conducerea în legătură cu gradul de 
adecvare a înregistrării obligaţiilor fiscale amânate sau curente, inclusiv a 
provizioanelor în ceea ce priveşte perioadele anterioare. 
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Evenimente ulterioare 
81. Se obţin de la conducere ultimele situaţii financiare interimare şi se compa-

ră cu situaţiile financiare revizuite sau cu cele din perioadele comparabile 
ale anului precedent. 

82. Se efectuează intervievări cu privire la evenimentele ce au un efect major 
asupra situaţiilor financiare aflate sub revizuire petrecute după data bilan-
ţului, în special dacă: 
(a) Ulterior datei bilanţului au apărut angajamente sau incertitudini sub-

stanţiale; 
(b) Până la data intervievării au apărut schimbări semnificative în capitalul 

social, datoriile pe termen lung sau în capitalul circulant; şi 
(c) Au fost făcute ajustări neobişnuite în timpul perioadei dintre data bi-

lanţului şi data intervievării. 
Se analizează necesitatea realizării de ajustări sau prezentări de informaţii 
în situaţiile financiare. 

83. Se obţin şi se citesc procesele-verbale ale întâlnirilor acţionarilor, directo-
rilor şi comitetelor abilitate ulterioare datei bilanţului. 

Litigii
84. Se efectuează intervievări cu conducerea privind faptul dacă entitatea este 

subiectul unei ameninţări de acţionare în justiţie, o acţiune în derulare sau 
pe cale de a se produce. Se consideră efectul acestora asupra situaţiilor fi-
nanciare. 

Capitalul propriu 
85. Se obţine şi se analizează un tabel al tranzacţiilor de capital propriu, inclu-

zând noi emiteri, retrageri şi dividende. 
86. Se efectuează intervievări cu privire la faptul dacă există vreo restricţie 

asupra câştigurilor reţinute sau asupra altor conturi de capital propriu. 

Operaţiuni 
87. Se compară rezultatele din perioadele anterioare cu cele estimate pentru 

perioada în curs. Se discută variaţiile semnificative cu conducerea. 
88. Se discută dacă recunoaşterea vânzărilor şi cheltuielilor majore a avut loc 

în perioadele adecvate. 
89. Se analizează elementele extraordinare şi neobişnuite.  
90. Se analizează şi se discută cu conducerea relaţia dintre elementele conexe 

din situaţia veniturilor şi se evaluează caracterul rezonabil al acestora în 
contextul unor relaţii similare pentru perioadele anterioare, precum şi alte 
informaţii disponibile practicianului.



305 ISRE 2400

MISIUNI DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

Anexa 3 

Formă de raport de revizuire fără rezerve 

RAPORT DE REVIZUIRE CĂTRE....

Am revizuit bilanţul ataşat al societăţii ABC la 31 decembrie 19XX, precum şi 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente pentru anul 
atunci încheiat. Aceste situaţii financiare constituie responsabilitatea conducerii 
societăţii. Responsabilitatea noastră este de a emite un raport asupra acestor situa-
ţii financiare bazat pe revizuirea efectuată. 

Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional Privind Misi-
unile de Revizuire 2400 (sau se va face trimitere la standarde sau practici naţionale 
relevante) aplicabil în misiunile de revizuire. Acest standard ne cere să planificăm 
şi să executăm revizuirea pentru obţinerea unei asigurări moderate asupra faptului 
că situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative. O revizuire este li-
mitată, în primul rând, la intervievarea personalului societăţii şi la proceduri anali-
tice aplicate datelor financiare, şi de aceea oferă o garanţie mai mică decât un audit. 
Noi nu am executat un audit şi, în consecinţă, nu ne exprimăm o opinie de audit. 

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenţia, în sensul de a ne 
face să credem că situaţiile financiare ataşate nu oferă o imagine fidelă (sau “nu 
sunt prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Contabilitate3.

PRACTICIAN

Data

Adresa

3 Sau se indică standardele contabile naţionale relevante.
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Anexa 4

Exemple de rapoarte de revizuire, altele decât cele fără rezerve 

Emiterea unei rezerve pentru o abatere de la Standardele Internaţio-
nale de Contabilitate 

RAPORT DE REVIZUIRE CĂTRE....
Am revizuit bilanţul ataşat al societăţii ABC la 31 decembrie 19XX, precum şi 
situaţiile conexe ale contului de profit şi pierderi, şi fluxurilor de numerar pentru 
anul încheiat la acea dată. Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea condu-
cerii societăţii. Responsabilitatea noastră este de a emite un raport asupra acestor 
situaţii financiare bazat pe revizuirea efectuată. 
Am desfăşurat revizuirea în acord cu Standardul Internaţional Privind Misiunile 
de Revizuire 2400 (sau se va face trimitere la standarde sau practici naţionale rele-
vante) aplicabil pentru misiunile de revizuire. Acest standard ne cere să planificăm 
şi să executăm revizuirea pentru obţinerea unei asigurări moderate asupra faptului 
că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. O revizuire este limita-
tă, în primul rând, la intervievarea personalului societăţii şi la proceduri analitice 
aplicate datelor financiare, şi de aceea oferă o garanţie mai mică decât un audit. 
Noi nu am executat un audit şi, în consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit. 
Conducerea ne-a informat că stocul a fost stabilit la cost, în exces faţă de valoarea 
realizabilă netă. Estimarea conducerii, pe care noi am revizuit-o, arată că acest 
stoc, dacă ar fi fost evaluat la valoarea minimă dintre cost şi valoarea realizabilă 
netă, aşa cum se cere în Standardele Internaţionale de Contabilitate4, ar fi înregis-
trat o scădere cu X$, şi venitul net, şi capitalul social ar fi scăzut cu Y$.
Bazându-ne pe revizuire, cu excepţia efectelor declarării exagerate a stocului de-
scrisă în paragraful precedent, nimic nu ne-a atras atenţia, în sensul de a ne face să 
credem că situaţiile financiare ataşate nu oferă o imagine fidelă (sau „nu sunt pre-
zentate cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) în conformitate cu Stan-
dardele Internaţionale de Contabilitate.

PRACTICIAN
Data

Adresa

4 Sau se indică standardele contabile naţionale relevante.
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Raport contrar  pentru o abatere de la Standardele Internaţionale de 
Contabilitate

RAPORT DE REVIZUIRE CĂTRE....
Am revizuit bilanţul societăţii ABC la 31 decembrie 19XX, precum şi contul de 
profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar pentru anul atunci încheiat. Aces-
te situaţii financiare constituie responsabilitatea conducerii societăţii. Responsabi-
litatea noastră este de a emite un raport asupra acestor situaţii financiare bazat pe 
revizuirea efectuată.
Am desfăşurat revizuirea în acord cu Standardul Internaţional Privind Misiunile 
de Revizuire 2400 (sau se va face trimitere la standarde sau practici naţionale rele-
vante) aplicabil pentru misiunile de revizuire. Acest standard ne cere să planificăm 
şi să efectuăm revizuirea pentru a obţine o asigurare moderată asupra faptului că 
situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative. O revizuire este limi-
tată, în primul rând, la intervievarea personalului societăţii şi la proceduri analitice 
aplicate datelor financiare, şi de aceea oferă o garanţie mai mică decât un audit. 
Noi nu am executat un audit şi, în consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit.
Conform notei de subsol X, aceste situaţii financiare nu reflectă consolidarea si-
tuaţiilor financiare a societăţilor afiliate, investiţie care se contabilizează pe baza 
costurilor. Conform cu Standardele Internaţionale de Contabilitate5, este necesar 
ca situaţiile financiare ale filialelor să fie consolidate.
Bazându-ne pe revizuirea noastră, din cauza efectului profund asupra situaţiilor fi-
nanciare al aspectelor discutate în paragraful precedent, situaţiile financiare ataşate 
nu oferă o imagine fidelă (sau „nu sunt prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele 
semnificative”) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate5.

PRACTICIAN

Data

Adresa 

5 Vezi nota de subsol 4
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Introducere
1. Scopul prezentului Standard Internaţional pentru Misiuni de Revizuire 

(ISRE) este de a stabili standarde şi de a oferi recomandări cu privire la 
responsabilităţile profesionale ale auditorului atunci când auditorul îşi asu-
mă o misiune de revizuire a situaţiilor financiare interimare ale unui client 
de audit, precum şi cu privire la forma şi conţinutul raportului. Termenul 
„auditor” va fi folosit pe tot parcursul acestui ISRE, nu pentru că auditorul 
realizează un audit, ci pentru că scopul acestui ISRE se limitează la revizu-
irea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii.

2. Pentru scopurile acestui ISRE, informaţia financiară interimară este infor-
maţia financiară care este întocmită şi prezentată în conformitate cu un ca-
dru de raportare financiară aplicabil1 şi cuprinde fie un set complet, fie unul 
condensat de situaţii financiare pe o perioadă mai scurtă decât exerciţiul 
financiar al entităţii.

3. Auditorul care se angajează să execute o revizuire a informaţiilor fi-
nanciare interimare trebuie să realizeze revizuirea în conformitate cu 
acest ISRE. Pe parcursul efectuării auditului situaţiilor financiare anuale, 
auditorul obţine o înţelegere a entităţii şi mediul său, inclusiv a controlului 
intern. În situaţia în care auditorul se angajează să revizuiască situaţiile 
financiare interimare, aceste cunoştinţe vor fi aduse la zi prin intervievări 
realizate pe parcursul revizuirii şi vor ajuta totodată auditorul în formularea 
de noi întrebări precum şi în aplicarea altor proceduri analitice şi de revi-
zuire. Un practician care se angajează să execute revizuirea unor situaţii fi-
nanciare interimare, şi care nu este auditorul entităţii, va executa revizuirea 
în conformitate cu ISRE 2400, “Misiuni de revizuire a situaţiilor financia-
re”. Întrucât de obicei practicianul nu posedă cunoştinţe despre entitate şi 
mediul ei, inclusiv despre controlul ei precum auditorul entităţii, este ne-
voie ca practicianul să folosească alte metode de intervievare şi proceduri 
pentru a atinge obiectivele revizuirii. 

Principii generale ale unei misiuni de revizuire a situaţiilor financiare 
interimare
4. Auditorul trebuie respecte cerinţele de etică referitoare la auditul si-

tuaţiilor financiare anuale ale entităţii. Aceste cerinţe privind etica di-
recţionează responsabilităţile profesionale ale auditorului în următoarele 

1 De exemplu, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, emise de Comitetul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate.
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privinţe: independenţă, integritate, obiectivitate, competenţă şi diligenţă 
profesională, confidenţialitate, conduită profesională şi standarde tehnice.

5. Auditorul trebuie să implementeze proceduri de control al calităţii apli-
cabile în cadrul misiunii individuale. Elementele ce ţin de controlul cali-
tăţii în cadrul unei misiuni individuale includ responsabilităţi de conducere 
privind calitatea misiunii, cerinţe de etică, acceptarea şi continuarea relaţiei 
cu clientul precum şi misiuni specifice, respectarea termenilor contractuali, 
desemnare echipelor misiunii, efectuarea misiunii şi monitorizare. 

6. Auditorul trebuie să planifice şi să execute revizuirea cu o atitudine de 
scepticism profesional, admiţând faptul că pot exista anumite circum-
stanţe în care informaţiile financiare interimare să aibă nevoie de unele 
ajustări pentru a putea fi tratate, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Atitudinea de 
scepticism profesional se referă la o evaluare critică din partea auditorului 
asupra validităţii dovezilor obţinute, acesta analizând situaţia din mai multe 
perspective, fiind atent la informaţiile care contrazic sau pun sub semnul 
îndoielii credibilitatea documentelor sau a declaraţiilor conducerii entităţii.

Obiectivele unei misiuni de revizuire a situaţiilor financiare interimare 
7. Obiectivul unei misiuni de revizuire a unor situaţii financiare interimare 

este de a permite auditorului să exprime o concluzie în care să se precizeze 
dacă, pe baza revizuirii, auditorul a sesizat ceva care îl face pe auditor să 
considere că informaţiile financiare interimare nu sunt întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil. Auditorul realizează intervievări şi aplică proceduri analitice pre-
cum şi alte proceduri de revizuire în scopul reducerii la un nivel moderat al 
riscului de exprimare a unei concluzii inadecvate în cazul în care informa-
ţiile financiare interimare sunt denaturate în mod semnificativ.

8. Obiectivul unei misiuni de revizuire a informaţiilor financiare interimare 
diferă semnificativ de cel al unui audit executat în conformitate cu Standar-
dele Internaţionale de Audit (ISA). O revizuire a informaţiilor financiare 
interimare nu furnizează o bază pentru exprimarea unei opinii cu privire la 
faptul că informaţiile financiare oferă o imagine fidelă sau sunt prezentate 
fidel, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de ra-
portare financiară aplicabil.

9. O revizuire, spre deosebire de un audit, nu este menită să obţină o asigu-
rare rezonabilă conform căreia informaţiile financiare interimare nu conţin 
denaturări semnificative. O revizuire constă în realizarea de intervievări, 
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în mod în special în ceea ce priveşte persoanele responsabile de aspectele 
financiare sau contabile, şi în aplicarea procedurilor analitice precum şi a 
altor proceduri de revizuire. O revizuire poate aduce în atenţia auditorului 
aspecte semnificative care pot afecta informaţiile financiare interimare, dar 
nu furnizează toate probele necesare în cazul unui audit.

Convenirea termenilor misiunii
10. Auditorul şi clientul trebuie să cadă de acord asupra termenilor misiunii.
11. Termenii acceptaţi ai misiunii sunt de obicei consemnaţi într-o scrisoare de 

misiune. O astfel de comunicare serveşte la evitarea neînţelegerilor privind 
natura misiunii şi, în mod deosebit, privind obiectivul şi aria de aplicabi-
litate a revizuirii, responsabilităţile conducerii, responsabilităţile auditoru-
lui, asigurarea obţinută, natura şi forma raportului. De obicei, comunicarea 
se referă la următoarele aspecte: 

 y Obiectivul revizuirii informaţiilor financiare interimare.
 y Aria de aplicabilitate a revizuirii.
 y Responsabilitatea conducerii cu privire la informaţiile financiare interi-

mare.
 y Responsabilitatea conducerii cu privire la stabilirea şi menţinerea con-

trolului intern relevant pentru întocmirea informaţiilor financiare interi-
mare 

 y Responsabilitatea conducerii cu privire la furnizarea la cererea auditoru-
lui a tuturor situaţiilor financiare şi a informaţiilor colaterale.

 y Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaraţii în scris care să 
susţină declaraţiile date verbal pe parcursul revizuirii, precum şi decla-
raţiile ce există în mod implicit în înregistrările entităţii.

 y Forma şi conţinutul preliminar al raportului ce urmează a fi întocmit, 
inclusiv identitatea destinatarului raportului.

 y Acceptul conducerii ca atunci când un document conţinând situaţii fi-
nanciare interimare indică faptul că informaţiile financiare interimare au 
fost revizuite de auditorul entităţii, raportul de revizuire să fie inclus în 
document. 

O scrisoare de misiune ilustrativă poate fi găsită in Anexa 1 al acestui ISRE. 
Termenii misiunii privind revizuirea informaţiilor financiare interimare pot 
fi de asemenea combinaţi cu termenii misiunii pentru auditul situaţiilor fi-
nanciare anuale.
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Proceduri privind revizuirea situaţiilor financiare interimare 

Înţelegerea entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlului intern 
12. Auditorul trebuie să posede cunoştinţe despre entitate şi mediul aceste-

ia, inclusiv despre controlul ei intern, în măsura în care au legătură cu 
întocmirea atât a situaţiilor financiare anuale, cât şi a celor interimare, 
suficiente pentru a planifica şi duce la bun sfârşit misiunea şi să fie ca-
pabil să: 
(a) Identifice tipurile de denaturări semnificative potenţiale şi să ana-

lizeze posibilitatea ca ele sa apară; şi 
(b) Să selecteze întrebările, procedurile analitice şi alte proceduri de 

revizuire care vor furniza auditorului o bază pentru raportarea cu 
privire la elemente ce au venit în atenţia auditorului şi care îl fac 
pe auditor să considere că situaţiile financiare interimare nu sunt 
întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu ca-
drul de raportare financiară aplicabil.  

13. După cum este cerut de ISA 315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi 
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă,” auditorul care a auditat 
situaţiile financiare ale entităţii pe un an sau mai mult a ajuns la un nivel de 
cunoaştere a entităţii şi a mediului acesteia, inclusiv a controlului intern, în 
măsura în care afectează întocmirea situaţiilor financiare anuale, nivel de 
cunoaştere suficient pentru realizarea auditului. În planificarea unei revizu-
iri a situaţiilor financiare interimare, auditorul aduce la zi aceste cunoştinţe. 
Auditorul obţine de asemenea suficiente informaţii despre controlul intern, 
informaţii necesare întocmirii situaţiilor financiare interimare întrucât aces-
tea pot fi diferite de controlul intern necesar situaţiilor financiare anuale.  

14. Auditorul foloseşte înţelegerea entităţii şi a mediului său, inclusiv a contro-
lului sau intern, pentru a stabili ce intervievări să efectueze şi ce proceduri 
analitice sau de alt tip să aplice, şi pentru a identifica evenimentele parti-
culare, tranzacţiile sau afirmaţiile asupra cărora se pot efectua intervievări 
sau asupra cărora vor fi aplicate proceduri analitice sau alte proceduri de 
revizuire.

15. Procedurile efectuate de către un auditor pentru a aduce la zi înţelegerea 
entităţii şi a mediului săi, inclusiv controlul său intern, de obicei includ 
următoarele: 

 y În măsura în care este necesar, citirea documentaţiei referitoare la auditul 
anului precedent şi la revizuirile interimare anterioare din cursul anului 
curent şi al anilor precedenţi, care să-i permită auditorului să identifice 
aspectele ce pot afecta situaţiile financiare interimare curente. 
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 y Luarea în considerare a riscurilor semnificative, inclusiv riscul de eluda-
re a controalelor de către conducere, care au fost identificate în auditul 
situaţiilor financiare din anul precedent. 

 y Studierea situaţiilor financiare anuale cele mai recente şi a acelora inte-
rimare anterioare comparabile.

 y Analizarea pragului de semnificaţie referitor la cadrul de raportare fi-
nanciară aplicabil, în măsura în care afectează informaţiile financiare 
interimare, pentru a putea determina natura şi aria de cuprindere a pro-
cedurilor ce trebuie realizate şi pentru a evalua efectele denaturărilor.

 y Analizarea naturii denaturărilor semnificative corectate şi a oricăror de-
naturări nesemnificative care nu au fost corectate din situaţiile financiare 
ale anilor anteriori.

 y Analizarea aspectelor semnificative de raportare şi contabile care pot fi 
semnificative în continuare, precum, de exemplu, punctele slabe semni-
ficative din sistemul de control intern.

 y Analizarea rezultatelor procedurilor de audit aplicate pentru situaţiile fi-
nanciare ale anului curent.

 y Analizarea rezultatelor auditurilor interne efectuate şi a acţiunilor ulteri-
oare întreprinse de către conducere.

 y Intervievarea conducerii cu privire la rezultatele evaluării de către con-
ducere a riscului ca situaţiile financiare interimare să fie denaturate sem-
nificativ ca urmare a fraudei.

 y Intervievarea conducerii cu privire la efectul schimbărilor intervenite în 
activitatea entităţii.

 y Intervievarea conducerii cu privire la schimbările semnificative în con-
trolul intern şi efectul posibil al acestor schimbări asupra întocmirii situ-
aţiilor financiare interimare.

 y Intervievarea conducerii cu privire la procesul de întocmire a situaţiilor 
financiare interimare şi despre consecvenţa principalelor sisteme de în-
registrare contabilă cuprinse în situaţiile financiare interimare.

16. Auditorul determină natura procedurilor de revizuire, dacă există, care tre-
buie aplicate asupra componentelor şi, atunci când este necesar, comunică 
aceste aspecte celorlalţi auditori implicaţi in revizuire. Factorii ce trebuie 
analizaţi includ pragul de semnificaţie şi riscul de denaturare al situaţiilor 
financiare interimare ale componentelor, precum şi înţelegerea de către au-
ditor a măsurii în care controlul intern asupra întocmirii acestor situaţii este 
centralizat sau decentralizat.

17. Pentru a planifica şi efectua o revizuire asupra unor situaţii financiare 
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interimare, un auditor numit recent, care nu a executat încă un audit 
al situaţiilor financiare anuale în conformitate cu ISA, trebuie să ajun-
gă la o înţelegere a entităţii şi a mediului său, inclusiv a controlul ei 
intern, în măsura în care are legătură cu întocmirea atât a situaţiilor 
financiare anuale cât şi a celor interimare.

18. Această înţelegere permite auditorului să direcţioneze corect intervievările, 
precum şi procedurile analitice şi alte proceduri de revizuire aplicate în 
efectuarea unei revizuiri a situaţiilor financiare interimare în conformitate 
cu acest ISRE. Ca parte componentă a obţinerii acestui nivel de înţelegere, 
auditorul efectuează, de obicei, intervievări cu auditorul precedent şi, acolo 
unde este posibil, revizuieşte documentaţia auditorului precedent asupra 
auditului anului precedent, şi asupra oricărei perioade interimare din cadrul 
anului în curs care a fost revizuită de auditorul precedent. Procedând astfel, 
auditorul analizează natura denaturărilor corectate, şi a denaturărilor neco-
rectate cumulate de auditorul precedent, riscurile semnificative, inclusiv 
riscul de eludare a controalelor de către conducere aspectele contabile şi 
de raportare semnificative care au în continuare o importanţă deosebită, 
precum, de exemplu punctele slabe semnificative din sistemul de control 
intern. 

Intervievări, proceduri analitice şi alte proceduri de revizuire 
19. Auditorul trebuie să realizeze intervievări în mod special în ceea ce 

priveşte persoanele responsabile de aspectele financiare sau contabile, 
şi să aplice proceduri analitice şi alte proceduri de revizuire care să îi 
permită auditorului să concluzioneze dacă, în baza procedurilor folosi-
te, a sesizat vreun aspect care l-ar face să creadă că informaţiile finan-
ciare interimare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

20. În mod obişnuit, o revizuire nu necesită efectuarea unor teste ale înregis-
trărilor contabile prin inspecţie, observare sau confirmare. Procedurile de 
efectuare a unei revizuiri a situaţiilor financiare interimare se rezumă de 
obicei la intervievări, în mod special în ceea ce priveşte persoanele res-
ponsabile de aspectele financiare sau contabile şi la aplicarea procedurilor 
de analiză precum şi a altor proceduri de revizuire, mai degrabă decât sa 
coroboreze informaţiile obţinute cu privire la aspectele semnificative ce in-
fluenţează întocmirea situaţiilor financiare interimare. Înţelegerea entităţii 
şi a mediul său de către auditor, inclusiv a controlului intern al acesteia, a 
evaluărilor riscului din cadrul auditului precedent precum şi cu privire la 
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analiza auditorului asupra pragului de semnificaţie în măsura în care acesta 
priveşte informaţiile financiare interimare, afectează natura şi aria de cu-
prindere a intervievărilor şi a procedurilor analitice şi de revizuire aplicate. 

21. În mod obişnuit, auditorul aplică următoarele proceduri: 
 y Citeşte minutele şedinţelor acţionarilor, ale persoanelor însărcinate cu 

guvernanţa, şi a altor comisii adecvate pentru a identifica acele aspecte 
ce pot afecta informaţiile financiare interimare, şi efectuează intervievări 
cu privire la aspectele dezbătute în cadrul şedinţelor ale căror minute nu 
sunt disponibile, dar care pot afecta informaţiile financiare interimare.

 y Analizează efectul, dacă este cazul, acelor aspecte care pot aduce modi-
ficări raportului de audit sau de revizuire, sau al acelor ajustări contabile 
sau denaturări necorectate, în cadrul auditului precedent sau al revizui-
rilor precedente.

 y Comunică, acolo unde este cazul, cu alţi auditori care efectuează revi-
zuiri ale informaţiilor financiare interimare în privinţa raportării compo-
nentelor semnificative ale entităţii.

 y Intervievează membri ai conducerii responsabili cu situaţia financiară şi 
contabilă, şi cu alţii, după cum este adecvat, despre următoarele:

 ○ Dacă informaţiile financiare interimare au fost întocmite şi prezen-
tate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

 ○ Dacă au existat modificări cu privire la principiile de contabilitate 
sau cu privire la metodele de aplicare a acestora.

 ○ Dacă oricare din tranzacţiile noi a necesitat aplicarea unor metode 
de contabilitate noi.

 ○ Dacă informaţiile financiare interimare conţin denaturări necorec-
tate. 

 ○ Situaţii complexe sau neobişnuite care e posibil să fi afectat infor-
maţiile financiare interimare, precum combinaţii de afaceri sau în-
lăturarea unui segment al afacerii. 

 ○ Presupuneri semnificative care sunt relevante pentru măsurarea va-
lorii juste sau pentru prezentările de informaţii, precum şi intenţia 
şi abilitatea conducerii de a duce la bun sfârşit diferite activităţi în 
numele entităţii. 

 ○ Dacă tranzacţiile cu părţi afiliate au fost contabilizate în mod cores-
punzător şi menţionate în informaţiile financiare interimare. 

 ○ Schimbări semnificative în cadrul angajamentelor şi obligaţiilor 
contractuale. 

 ○ Schimbări semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii 
sau cereri.
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 ○ Conformare cu obligaţiile referitoare la datorii.
 ○ Aspecte asupra cărora au fost ridicate semne de întrebare în cursul 

aplicării procedurilor de revizuire. 
 ○ Tranzacţii semnificative care au avut loc în decursul ultimelor zile 

ale perioadei interimare sau în decursul primelor câteva zile din 
următoarea perioadă interimară. 

 ○ Informaţii referitoare la o fraudă sau suspiciune de fraudă care afec-
tează entitatea, aceasta implicând: 

- Conducerea;
- Angajaţii care au un rol important în controlul intern; sau 
- Alte situaţii în care frauda ar putea avea un efect semnifi-

cativ asupra informaţiilor financiare interimare. 
 ○ Cunoştinţe referitoare la suspiciuni de fraudă care afectează infor-

maţiile financiare interimare ale entităţii, comunicate de angajaţi, 
foşti angajaţi, analişti, organisme de reglementare sau alţii.

 ○ Informaţii despre orice nerespectare, actuală sau posibilă, a legii 
sau a reglementărilor, care ar putea avea un efect semnificativ asu-
pra informaţiilor financiare interimare.

 y Aplicarea procedurilor analitice asupra informaţiilor financiare interi-
mare cu scopul de a identifica relaţii sau elemente independente care par 
neobişnuite şi care pot reflecta o denaturare semnificativă în cadrul in-
formaţiilor financiare interimare. Procedurile analitice pot include ana-
liza indicatorilor, precum şi tehnici statistice precum analiza tendinţelor 
sau analiza regresivă şi pot fi aplicate manual sau pe baza tehnicilor de 
calcul computerizate. Anexa 2 la acest ISRE conţine exemple de proce-
duri analitice pe care auditorul le poate lua în considerare atunci când 
efectuează o revizuire a informaţiilor financiare interimare.

 y Parcurgerea informaţiilor financiare interimare, şi analizarea oricărei si-
tuaţii care a venit în atenţia auditorului şi care îl fac pe auditor să con-
sidere că informaţiile financiare interimare nu sunt întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financi-
ară aplicabil. 

22. Auditorul poate aplica multe din procedurile de revizuire înainte sau si-
multan cu întocmirea situaţiilor financiare interimare de către entitate. De 
exemplu, poate fi utilă aducerea la zi înţelegerii entităţii şi mediului său, 
inclusiv a controlului său intern, şi citirea minutelor relevante înainte de 
sfârşitul perioadei interimare. Realizarea unora dintre procedurile de re-
vizuire în partea de început a perioadei interimare permite de asemenea 
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identificarea din timp şi analizarea aspectelor contabile semnificative ce 
afectează situaţiile financiare interimare.

23. Auditorul care efectuează o revizuire a situaţiilor financiare interimare se 
angajează de asemenea să efectueze şi auditul situaţiilor financiare anuale 
ale entităţii. Pentru comoditate şi eficienţă, auditorul poate decide să pună 
în practică anumite proceduri de audit în acelaşi timp cu revizuirea situaţi-
ilor financiare interimare. De exemplu, informaţiile obţinute în urma citi-
rii minutelor şedinţelor consiliului de administraţie cu privire la revizuirea 
situaţiilor financiare interimare pot fi folosite de asemenea pentru auditul 
anual. Auditorul poate decide de asemenea să aplice, la momentul efectuă-
rii revizuirii interimare, proceduri de auditare care ar fi necesare în vederea 
unei auditări anuale a situaţiilor financiare, de exemplu, aplicarea procedu-
rilor de auditare asupra unor tranzacţii semnificative sau neobişnuite ce au 
avut loc în timpul perioadei, precum combinaţii de afaceri, restructurări sau 
tranzacţii cu venituri semnificative.

24. În mod obiєnuit, o revizuire a situaţiilor financiare interimare nu necesită 
coroborarea intervievгrilor referitoare la litigii sau solicitări. Din acest mo-
tiv, nu este de obicei necesar a se cere în scris informaţii de la avocatul en-
tităţii. Comunicarea directă cu acesta referitor la litigii sau solicitări poate 
fi necesară în situaţia în care unele informaţii au venit în atenţia auditorului 
care îl fac pe auditor să considere că informaţiile financiare interimare nu 
sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară aplicabil, iar auditorul consideră că avocatul ar pu-
tea deţine informaţii pertinente în acest caz.

25. Auditorul trebuie să obţină probe conform cărora situaţiile financia-
re interimare corespund sau se reconciliază cu înregistrările contabile 
aferente. Auditorul poate obţine probe care să indice dacă situaţiile finan-
ciare interimare corespund sau se reconciliază cu înregistrările contabile 
aferente prin urmărirea situaţiilor financiare interimare comparativ cu:
(a) Înregistrările contabile, precum registrul-jurnal sau un program de con-

solidare care corespunde sau se reconciliază cu înregistrările contabile; şi
(b) Alte date justificative din registrele entităţii, după cum este necesar. 

26. Auditorul trebuie să efectueze intervievări cu privire la măsura în care 
conducerea a identificat toate evenimentele de până la data raportului 
de revizuire care pot necesita ajustări în cadrul situaţiilor financiare 
interimare sau dacă trebuie prezentate în aceste situaţii. Nu este nece-
sar ca auditorul să aplice şi alte proceduri pentru a identifica evenimentele 
ce au avut loc ulterior datei raportului de revizuire.
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27. Auditorul trebuie să efectueze intervievări cu privire la măsura în care 
conducerea a schimbat modalităţile de evaluare a capacităţii entităţii 
de a continua activitatea. În cazul în care, ca rezultat al acestor inter-
vievări sau a altor proceduri de revizuire, auditorul ia la cunoştinţă 
de evenimente sau condiţii care ar putea pune la îndoială capacitatea 
entităţii de continua activitatea, acesta trebuie:
(a) Să efectueze intervievări cu conducerea referitoare la planurile 

sale de viitor bazate pe evaluările acesteia privind principiul con-
tinuităţii activităţii, fezabilitatea acestor planuri, şi măsura în care 
conducerea consideră că rezultatul acestor planuri va duce la o 
îmbunătăţire a situaţiei; şi 

(b) Să analizeze caracterul adecvat al prezentării acestor aspecte în 
cadrul situaţiilor financiare interimare.

28. Este posibil ca evenimentele sau condiţiile care pot pune la îndoială capa-
citatea entităţii de a funcţiona pe baza principiului continuităţii activităţii 
să fi existat la data întocmirii situaţiilor financiare anuale sau ar putea fi 
identificate pe parcursul efectuării altor procese de revizuire. În cazul în 
care auditorul sesizează astfel de evenimente sau condiţii, acesta face inter-
vievări cu privire la planurile conducerii asupra acţiunilor viitoare, precum 
acelea de a lichida active, de a împrumuta bani sau de a restructura dato-
riile, de a reduce sau amâna cheltuielile sau de a mări capitalul. Auditorul 
face de asemenea intervievări asupra fezabilităţii planurilor conducerii şi 
dacă aceasta consideră că rezultatul acestor planuri va îmbunătăţi situaţia. 
Cu toate acestea, în mod obişnuit, nu este necesar ca auditorul să corobo-
reze fezabilitatea planurilor conducerii şi măsura în care rezultatul acestor 
planuri va îmbunătăţi situaţia.

29. În cazul în care auditorul sesizează un aspect care îl face să se întrebe 
dacă este necesară o ajustare semnificativă pentru ca situaţiile financi-
are interimare să poată fi întocmite, sub toate aspectele semnificative, 
în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, auditorul 
trebuie să realizeze intervievări suplimentare sau să aplice alte proce-
duri pentru a-i permite să formuleze o concluzie în cadrul raportului 
de revizuire. De exemplu, dacă procedurile de revizuire ale auditorului îl 
fac pe acesta să se îndoiască de înregistrarea unei tranzacţii semnificative în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, auditorul efectuea-
ză proceduri suplimentare suficiente care să elucideze semnul de întrebare, 
precum discutarea termenilor tranzacţiei cu personalul superior din cadrul 
departamentului de marketing şi contabilitate sau citirea contractului de 
vânzare.
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Evaluarea denaturărilor
30. Auditorul trebuie să evalueze, atât individual cât şi în ansamblu, dacă 

denaturările necorectate pe care le-a sesizat sunt semnificative pentru 
situaţiile financiare interimare.

31. O revizuire a situaţiilor financiare interimare, spre deosebire de o misiune 
de auditare, nu este menită a furniza o asigurare rezonabilă că situaţiile 
financiare interimare nu conţin denaturări semnificative. Cu toate acestea, 
denaturările pe care le sesizează auditorul, inclusiv prezentările neadecvate 
de informaţii, vor fi evaluate atât individual, cât şi în ansamblu pentru a de-
termina dacă este necesară o ajustare semnificativă astfel încât informaţiile 
financiare interimare să fie întocmite, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

32. Auditorul va face uz de raţionamentul său profesional în evaluarea pragului 
de semnificaţie al oricărei denaturări pe care entitatea nu a corectat-o. Au-
ditorul analizează aspecte precum natura, cauza şi gravitatea denaturărilor, 
dacă acestea au avut loc în anul precedent sau în cadrul perioadei interi-
mare din anul curent, precum şi efectul potenţial al denaturărilor asupra 
perioadelor interimare sau anuale viitoare.

33. Auditorul poate desemna nivelul sub care nu este nevoie ca denaturarea să 
fie agregată, întrucât auditorul consideră că agregarea acestora în mod clar 
nu va avea un efect semnificativ asupra informaţiilor financiare interimare. 
Procedând astfel, auditorul consideră că determinarea importanţei denatu-
rării presupune consideraţii calitative şi cantitative, şi că denaturările de 
proporţii relativ mici ar putea avea totuşi un efect semnificativ asupra in-
formaţiilor financiare interimare. 

Declaraţii ale conducerii 
34. Auditorul trebuie să obţină declaraţii în scris ale conducerii care să 

susţină următoarele:
(a) Conducerea îşi recunoaşte responsabilitatea de a concepe şi imple-

menta un control intern menit să prevină şi să detecteze frauda şi 
eroarea;

(b) Informaţiile financiare interimare sunt întocmite şi prezentate în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil;

(c) Conducerea consideră că efectul acelor denaturări agregate de au-
ditor în timpul revizuirii, indiferent dacă acestea sunt luate indi-
vidual sau în ansamblu, nu este semnificativ pentru informaţiile 
financiare interimare. Un sumar al acestor elemente este inclus sau 
ataşat declaraţiilor scrise;
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(d) Conducerea i-a prezentat auditorului toate faptele semnificative ce 
au legătură cu fraude sau suspiciuni de fraudă cunoscute conduce-
rii şi care este posibil să fi afectat entitatea; 

(e) Conducerea i-a prezentat auditorului rezultatele evaluării riscuri-
lor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare interimare 
ca urmare a fraudei;2

(f) Conducerea i-a prezentat auditorului toate cazurile de nerespecta-
re cunoscute, actuale sau posibile, cu legislaţia sau alte reglemen-
tări ale căror efecte trebuie analizate la întocmirea situaţiilor fi-
nanciare interimare; şi 

(g) Conducerea i-a prezentat auditorului toate evenimentele semnifi-
cative care au avut loc după data de încheiere a bilanţului şi până 
la data raportului de revizuire care pot determina necesitatea unor 
ajustări ale situaţiilor financiare interimare sau trebuie prezentate 
în cadrul acestor situaţii. 

35. Auditorul obţine declaraţii adiţionale dacă este necesar în legătură cu as-
pecte ce ţin de specificul activităţii sau sectorului de activitate al entităţii. O 
declaraţie ilustrativă a conducerii poate fi găsită in Anexa 3 la acest ISRE.

Responsabilitatea auditorului pentru informaţiile anexate 
36. Auditorul trebuie să parcurgă şi celelalte informaţii ce sunt anexate 

la situaţiile financiare interimare pentru a analiza dacă astfel de in-
formaţii prezintă inconsecvenţe semnificative faţă de situaţiile finan-
ciare interimare. Dacă auditorul identifică o inconsecvenţă semnificativă, 
va analiza dacă situaţiile financiare interimare sau alte informaţii trebuie 
modificate. Dacă o astfel de modificare este necesară în cadrul situaţiilor 
financiare interimare şi conducerea refuză să facă astfel de modificări, au-
ditorul analizează implicaţiile pe care le are acest fapt asupra raportului de 
revizuire. Dacă modificarea este necesară în cadrul acelor altor informaţii 
şi conducerea refuză să efectueze modificările necesare, auditorul analizea-
ză posibilitatea de a include în raportul de revizuire un paragraf adiţional 
în cadrul căruia să descrie inconsecvenţa semnificativă, sau poate lua alte 
măsuri, precum amânarea întocmirii raportului de revizuire sau retragerea 
din misiune. De exemplu, conducerea poate prezenta cuantificări alternati-

2 Paragraful 35 al ISA 240, „Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda într-un 
audit al situaţiilor financiare” explică faptul că natura, măsura şi frecvenţa unei astfel de evaluări 
variază de la o entitate la alta, iar conducerea poate face o evaluare detaliată anuală sau ca parte a 
unei monitorizări continue. În virtutea acestui fapt, această declaraţie, în măsura în care afectează 
situaţiile financiare interimare, este adaptată circumstanţelor specifice ale entităţii.
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ve ale câştigurilor care înfăţişează într-un mod mai pozitiv performanţele 
financiare decât informaţiile financiare interimare, iar acestor cuantificări li 
se acordă o importanţă excesivă, nu sunt clar definite, sau se reconciliază în 
mod clar cu informaţiile financiare interimare astfel încât pot fi confuze şi 
chiar înşelătoare.

37. Dacă auditorul sesizează un aspect care îl face să considere că alte in-
formaţii par să conţină denaturări semnificative ale informaţiilor, au-
ditorul trebuie să discute aspectul în cauză cu conducerea entităţii. În 
timp ce parcurge informaţiile suplimentare în scopul identificării in-con-
secvenţelor semnificative, auditorul poate sesiza o denaturare semnificativă 
evidentă a faptelor (de exemplu, informaţii care nu au legătură cu situaţiile 
financiare interimare, care sunt incorect formulate sau prezentate). În ca-
drul discuţiei cu conducerea entităţii asupra acestui aspect, audi-torul ana-
lizează validitatea altor informaţii şi răspunsurile conducerii la întrebările 
auditorului, analizează dacă există diferenţe de raţionament sau opinie şi 
dacă e necesar a se cere conducerii să consulte o terţă parte pentru a rezol-
va denaturarea efectivă evidentă. Dacă este necesară o mo-dificare pentru 
a corecta denaturarea semnificativă a faptelor şi conducerea refuză să facă 
modificarea respectivă, auditorul poate lua măsuri suplimentare adecvate, 
precum înştiinţarea persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi solicitarea sfa-
tului unui jurist.

Comunicarea 
38. În cazul în care, ca rezultat al revizuirii unor situaţii financiare inte-

rimare, auditorul sesizează un aspect care îl face să considere că este 
necesar să se facă o modificare substanţială a situaţiilor financiare inte-
rimare pentru ca acestea să poată fi întocmite, sub toate aspectele sem-
nificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, 
auditorul trebuie să comunice această situaţie cât de curând posibil 
către nivelul de conducere adecvat. 

39. În cazul în care, conform părerii auditorului, conducerea nu răspunde 
adecvat, în decursul unei perioade de timp rezonabile, auditorul trebu-
ie să informeze persoanele însărcinate cu guvernanţa. Comunicarea se 
va face imediat ce este posibil acest lucru, pe cale orală sau în scris. Decizia 
auditorului de a comunica fie pe cale orală, fie în scris este determinată de 
factori precum natura, sensibilitatea sau semnificaţia aspectului ce trebuie 
comunicat şi momentul ales pentru realizarea comunicării. Dacă informaţia 
este comunicată oral, auditorul întocmeşte şi documentele aferente.
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40. În cazul în care, conform părerii auditorului, persoanele însărcinate 
cu guvernanţa nu răspund corespunzător în decursul unei perioade de 
timp rezonabile, auditorul trebuie să analizeze următoarele: 
(a) Modificarea raportului; sau 
(b) Posibilitatea de a se retrage din misiune; şi 
(c) Posibilitatea de a demisiona din misiunea de audit a situaţiilor fi-

nanciare anuale. 
41. Atunci când, ca rezultat al efectuării revizuirii informaţiilor financi-

are interimare, auditorul sesizează un aspect ce îl face să suspecteze 
existenţa unei fraude sau nerespectarea de către entitate a unor legi 
sau reglementări, auditorul trebuie să comunice aspectul în cauză cât 
de repede posibil către nivelul de conducere adecvat. Stabilirea nive-
lului de conducere adecvat este influenţată de posibilitatea ca un membru 
al conducerii să fie complice sau să fie implicat. Auditorul analizează de 
asemenea necesitatea raportării acestor aspecte persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa şi analizează implicaţiile asupra misiunii de revizuire. 

42. Auditorul trebuie să comunice aspectele de interes pentru guvernan-
ţă ce reies din revizuirea situaţiilor financiare interimare persoanelor 
însărcinate cu guvernanţa. Ca rezultat al efectuării revizuirii situaţiilor fi-
nanciare interimare, auditorul poate deveni conştient aspecte care, în opinia 
sa, sunt atât importante, cât şi relevante pentru persoanele însărcinate cu 
guvernanţa în supervizarea procesului de raportare financiară şi prezentare 
de informaţii. Auditorul comunică aceste situaţii persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa. 

Raportarea naturii, ariei de cuprindere şi a rezultatelor revizuirii situ-
aţiilor financiare interimare
43. Auditorul trebuie să întocmească un raport scris care să conţină următoare-

le: 
(a) Un titlu adecvat. 
(b) Un destinatar, după cum este necesar în circumstanţele misiunii. 
(c) Identificarea situaţiilor financiare interimare revizuite, care să in-

cludă identificarea titlului fiecărei situaţii cuprinse în setul complet 
sau condensat de situaţii financiare, precum şi data şi perioada cu-
prinsă de situaţiile financiare interimare.

(d) Dacă informaţiile financiare interimare cuprinde un set complet 
de situaţii financiare cu scop general, întocmit în conformitate cu 
un cadru de raportare financiară conceput pentru a oferi o imagi-
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ne fidelă, o declaraţie conform căreia conducerea este responsabilă 
pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiilor financiare 
interimare în conformitate cu cadrul de raportare financiară apli-
cabil.

(e) În alte circumstanţe, o declaraţie conform căreia conducerea este 
responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financi-
are interimare în conformitate cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil.

(f) O declaraţie prin care auditorul este responsabil pentru exprima-
rea unei concluzii asupra situaţiilor financiare interimare bazată 
pe revizuirea efectuată.

(g) O declaraţie conform căreia revizuirea informaţiilor financiare in-
terimare a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internaţi-
onal privind misiunile de revizuire (ISRE) 2410, „Revizuirea situa-
ţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii,” şi o declaraţie conform căreia o astfel de revizuire constă 
în efectuarea de intervievări, în special asupra acelor persoane res-
ponsabile de situaţiile financiar-contabile, precum şi în aplicarea 
de proceduri analitice şi alte proceduri de revizuire.

(h) O declaraţie conform căreia o revizuire are o arie de aplicabilita-
te semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în con-
formitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, de aceea, nu 
îi permite auditorului să obţină asigurarea că auditorul va sesiza 
toate aspectele semnificative ce ar putea fi identificate în cadrul 
unui audit şi, în consecinţă, el nu va putea exprima o opinie de 
audit.

(i) Dacă informaţiile financiare interimare cuprind un set complet de 
situaţii financiare cu scop general, întocmit în conformitate cu un 
cadru de raportare financiară conceput pentru a oferi o imagine fi-
delă, o concluzie privitoare la faptul dacă auditorul a sesizat aspec-
te care îl fac să afirme că situaţiile financiare interimare nu oferă 
o imagine fidelă, sau nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnifi-
cative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil 
(inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de 
raportare financiară când cadrul de raportare financiară folosit 
nu este Standardele Internaţionale de Raportare Financiară); sau

(j) În alte circumstanţe, o concluzie privitoare la faptul dacă auditorul 
a sesizat aspecte care îl fac să afirme că informaţiile financiare inte-
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rimare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în con-
formitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil (incluzând o 
referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare 
financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este Stan-
dardele Internaţionale de Raportare Financiară).

(k) Data raportului.
(l) Locaţia în ţara sau jurisdicţia unde auditorul îşi desfăşoară activi-

tatea.
(m) Semnătura auditorului.

Rapoarte ilustrative de revizuire pot fi găsite in anexa 4 al acestui ISRE.
44. În unele jurisdicţii, legile şi reglementările ce guvernează revizuirea situaţi-

ilor financiare interimare pot stipula formulări pentru concluzia auditorului 
care sunt diferite de formulările descrise în paragraful 43(i) sau (j). Deşi 
auditorul poate fi obligat să folosească formularea desemnată, responsabi-
lităţile auditorului după cum sunt descrise în cadrul acestui ISRE privind 
concluziile rămân aceleaşi

Abaterea de la cadrul de raportare financiară aplicabil 
45. Auditorul trebuie să exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie 

contrară dacă a sesizat un aspect care îl face să creadă că este necesară 
o modificare semnificativă a situaţiilor financiare interimare pentru ca 
acestea să fie întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformi-
tate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. 

46. Dacă auditorul a sesizat aspecte care îl fac să creadă că situaţiile financiare 
interimare este sau poate fi în mod substanţial afectată de o abatere de la 
cadrul de raportare financiară aplicabil, iar conducerea nu corectează situ-
aţiile financiare interimare, auditorul modifică raportul de revizuire. Mo-
dificarea descrie natura abaterii şi, dacă este posibil, menţionează efectele 
asupra informaţiilor financiare interimare. Dacă informaţia pe care audi-
torul o consideră necesară pentru a realiza o prezentare adecvată nu este 
inclusă în informaţiile financiare interimare, auditorul modifică raportul de 
revizuire şi, dacă este posibil, include informaţiile necesare în raportul de 
revizuire. Modificarea raportului de revizuire se face în mod obişnuit prin 
adăugarea unui paragraf explicativ la raportul de revizuire şi exprimarea 
unei concluzii cu rezerve. În Anexa 5 la acest ISRE sunt prezentate câteva 
rapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve. 

47. Când efectul abaterii este atât de semnificativ şi profund asupra situaţiilor 
financiare interimare încât auditorul ajunge la concluzia că o concluzie cu 
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rezerve nu este adecvată pentru prezenta faptul că situaţiile financiare inte-
rimare sunt incomplete sau induc în eroare, auditorul exprimă o conclu-zie 
contrară. În Anexa 7 la acest ISRE sunt prezentate câteva rapoarte ilustra-
tive de revizuire cu concluzii contrare. 

Limitarea ariei de aplicabilitate
48. Limitarea ariei de aplicabilitate nu permite, în mod obişnuit, auditorului să 

finalizeze revizuirea.
49. În cazul în care auditorul se află în incapacitatea de a finaliza revizu-

irea, auditorul trebuie să comunice în scris către nivelul de conducere 
adecvat şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa motivul pentru care 
revizuirea nu poate fi finalizată şi să analizeze dacă este adecvat să în-
tocmească un raport. 

Limitarea ariei de aplicabilitate impusă de conducere 
50. Auditorul nu acceptă o misiune de revizuire a informaţiilor financiare inte-

rimare în cazul în care informaţiile anterioare ale auditorului cu privire la 
circumstanţele misiunii indică faptul că auditorul nu va putea duce la bun 
sfârşit revizuirea întrucât există o limitare a ariei de aplicabilitate a revizu-
irii auditorului impusă de conducerea entităţii. 

51. Dacă, după acceptarea misiunii, conducerea impune o limitare a ariei de 
aplicabilitate a revizuirii, auditorul va cere înlăturarea limitării respective. 
În cazul în care conducerea refuză să facă acest lucru, auditorul se va afla 
în incapacitatea finalizării revizuirii şi a exprimării unei concluzii. În astfel 
de cazuri, auditorul va trebui să comunice, în scris, nivelului adecvat al 
conducerii şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa motivul pentru care 
revizuirea nu poate fi finalizată. Totuşi, dacă auditorul sesizează un aspect 
care îl determină să creadă că este necesară o ajustare semnificativă a si-
tuaţiilor financiare interimare pentru ca acestea să fie întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil, auditorul va trebui să comunice aspectul în cauză în conformitate 
cu recomandările din paragrafele 38-40. 

52. Auditorul analizează de asemenea responsabilităţile legale şi de reglemen-
tare, inclusiv dacă există cerinţa ca auditorul să întocmească un raport. Dacă 
există o asemenea cerinţă, auditorul declară imposibilitatea exprimării unei 
concluzii şi menţionează în raportul de revizuire motivul pentru care revi-
zuirea nu poate fi finalizată. Totuşi, dacă auditorul sesizează un aspect care 
îl determină să creadă că este necesară o ajustare semnificativă a situaţiilor 
financiare interimare pentru ca acestea să fie întocmite, sub toate aspectele 
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semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, 
auditorul va trebui să comunice aspectul în cauză în raport. 

Alte limitări ale ariei de aplicabilitate 
53. O limitare a ariei de aplicabilitate poate avea loc datorită altor circumstanţe 

decât cele impuse de conducere. În asemenea circumstanţe, auditorul este 
de obicei în imposibilitatea de a finaliza revizuirea şi de a exprima o con-
cluzie şi se ghidează după recomandările din paragrafele 51-52. Pot exista, 
totuşi, circumstanţe mai rar întâlnite în care limitarea ariei de aplicabilitate 
a activităţii auditorului este în mod evident limitată la unul sau mai multe 
aspecte specifice care, deşi sunt semnificative, în accepţiunea auditorului 
nu sunt persistente în cadrul informaţiilor financiare inte-rimare. În astfel 
de cazuri, auditorul modifică raportul de revizuire indicând că, exceptând 
situaţiile descrise într-un paragraf explicativ din raportul de revizuire, revi-
zuirea a fost efectuată în conformitate cu acest ISRE, şi exprimând o con-
cluzie cu rezerve. În Anexa 6 la acest ISRE sunt prezentate cîteva rapoarte 
ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve.

54. Este posibil ca auditorul să fi exprimat o opinie cu rezerve asupra auditului 
ultimei situaţii financiare anuale datorită limitării ariei de aplicabilitate a 
auditului respectiv. Auditorul analizează dacă limitarea ariei de aplicabili-
tate mai există încă şi, dacă da, implicaţiile asupra raportului de revizuire. 

Principiul continuităţii activităţii şi situaţii cu grad semnificativ de 
incertitudine 
55. În unele situaţii, poate fi adăugat un paragraf de evidenţiere a unui aspect 

în cadrul raportului de revizuire, fără ca acest lucru să afecteze concluzia 
auditorului, pentru a scoate în evidenţă un aspect menţionat într-o notă în 
cadrul situaţiilor financiare interimare care dezbate mai pe larg situaţia în 
cauză. Este preferabil ca paragraful să fie inclus după paragraful de conclu-
zie şi în mod obişnuit se referă la faptul că, în această privinţă, concluzia nu 
este una cu rezerve.

56. Dacă în cadrul situaţiilor financiare interimare este realizată o prezen-
tare adecvată de informaţii, auditorul ar trebui să adauge un paragraf 
de evidenţiere a unui aspect în cadrul raportului de revizuire pentru a 
sublinia o situaţie cu un grad semnificativ de incertitudine cu privire 
la un eveniment sau condiţie care poate atrage după sine dubii semni-
ficative asupra capacităţii entităţii de a funcţiona pe baza principiului 
continuităţii activităţii.
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57. Este posibil ca auditorul să fi modificat un audit anterior sau raportul de re-
vizuire anterior prin adăugarea unui paragraf de evidenţiere pentru a scoate 
în evidenţă o situaţie cu un grad semnificativ de incertitudine referitor la un 
eveniment sau condiţie care poate atrage după sine dubii semnificative pri-
vind capacitatea entităţii de a funcţiona pe baza principiului continuităţii. 
Dacă incertitudinea semnificativă persistă încă şi este prezentată adecvat 
în cadrul informaţiilor financiare interimare, auditorul modifică raportul de 
revizuire al situaţiilor financiare interimare pentru perioada curentă prin 
adăugarea unui paragraf de evidenţiere a situaţiei persistente cu un grad 
semnificativ de incertitudine.

58. În cazul în care, ca rezultat al intervievărilor şi al altor proceduri de re-
vizuire, auditorul sesizează o situaţie cu un grad ridicat de incertitudine, 
situaţie referitoare la un eveniment sau condiţie, care poate atrage după 
sine dubii semnificative privind capacitatea entităţii de a funcţiona pe baza 
principiului continuităţii activităţii, şi dacă acest lucru este prezentat adec-
vat în cadrul situaţiilor financiare interimare, auditorul modifică raportul de 
revizuire prin adăugarea unui paragraf de evidenţiere a unui aspect. 

59. Dacă o situaţie cu un grad mare de incertitudine, care atrage după 
sine dubii semnificative asupra capacităţii entităţii de a funcţiona pe 
baza principiului continuităţii activităţii, nu este prezentată adecvat în 
cadrul situaţiilor financiare interimare, auditorul trebuie să exprime o 
concluzie cu rezerve sau o concluzie contrară, după caz. Raportul ar 
trebui să includă referinţe specifice cu privire la existenţa unei astfel de 
situaţii.

60. Auditorul ar trebui să ia în considerare modificarea raportului de revi-
zuire prin adăugarea unui paragraf prin care să sublinieze situaţia de 
o incertitudine semnificativă (alta decât una care se referă la principiul 
continuităţii activităţii) pe care a sesizat-o auditorul, rezolvarea aces-
teia depinzând de evenimente ulterioare şi care poate afecta situaţiile 
financiare interimare. 

Alte consideraţii 
61. Termenii misiunii includ angajamentul conducerii de a include raportul de 

revizuire în cadrul oricărui document care conţine informaţii financiare in-
terimare ce indică faptul că informaţia a fost revizuită de auditorul entităţii. 
În cazul în care conducerea nu a inclus raportul de revizuire în document, 
auditorul analizează posibilitatea de a apela la consultanţă juridică pentru 
a-l ajuta în determinarea măsurilor adecvate în circumstanţele date.
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62. Dacă auditorul a elaborat un raport de revizuire modificat şi conducerea a 
elaborat informaţii financiare interimare fără a include raportul de revizu-
ire modificat în documentul ce conţine informaţiile financiare interimare, 
analizează posibilitatea de a apela la consultanţă juridică pentru a-l ajuta în 
determinarea măsurilor adecvate în circumstanţele date şi posibilitatea de a 
demisiona din misiunea de audit a situaţiilor financiare anuale. 

63. Informaţiile financiare interimare, care constă într-un set condensat de si-
tuaţii financiare, nu includ în mod necesar toate informaţiile ce ar fi incluse 
într-un set complet de situaţii financiare, dar poate mai degrabă prezenta 
o explicaţie a evenimentelor şi schimbărilor care sunt semnificative pen-
tru înţelegerea modificărilor intervenite în poziţia şi evoluţia financiară a 
entităţii după data raportării anuale. Aceasta deoarece se presupune că uti-
lizatorii situaţiilor financiare interimare vor avea acces la ultimele situa-
ţii financiare auditate, după cum se întâmplă în cazul entităţilor listate. În 
alte circumstanţe, auditorul discută cu conducerea necesitatea ca situaţiile 
financiare interimare să includă o declaraţie care trebuie citită împreună 
cu ultimele situaţii financiare auditate. În absenţa unei astfel de declaraţii, 
auditorul analizează dacă, fără o referire la ultimele situaţii financiare au-
ditate, informaţiile financiare interimare induc în eroare în circumstanţele 
date, şi analizează implicaţiile asupra raportului de revizuire. 

Documentaţie 
64. Auditorul trebuie să întocmească o documentaţie de revizuire care să 

fie suficientă şi adecvată pentru a furniza o bază pentru concluzia au-
ditorului şi pentru a furniza probe care să ateste că revizuirea a fost 
realizată în conformitate cu acest ISRE şi cererile privind legislaţia şi 
cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile. Documentaţia ajută un 
auditor cu experienţă care nu a avut nici o legătura anterioară cu misiunea 
să înţeleagă natura, momentul şi aria de cuprindere a intervievărilor efectu-
ate, precum şi procedurile analitice şi alte proceduri de revizuire aplicate, 
informaţia obţinută, precum şi alte aspecte semnificative analizate pe par-
cursul revizuirii, inclusiv modul în care au fost rezolvate situaţiile în cauză. 

Data intrării în vigoare 
65. Acest ISRE intră în vigoare pentru revizuirea situaţiilor financiare inte-

rimare aferente perioadelor începând cu 15 decembrie 2006. O adoptare 
preliminară a acestui ISRE este permisă. 
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Perspectiva sectorului public 
1. Paragraful 10 stipulează că auditorul şi clientul trebuie să cadă de co

mun acord asupra termenilor misiunii. Paragraful 11 explică faptul că o 
scrisoare de misiune ajută la evitarea neînţelegerilor privitoare la natura 
misiunii şi, în particular, la obiectivul şi aria de aplicabilitate a revizuirii, 
la responsabilităţile conducerii, la responsabilităţile auditorului, la asi
gurarea obţinută, şi la natura şi forma raportului. Legislaţia sau regle
mentările privitoare la misiunile de revizuire din sectorul public de obicei 
recomandă numirea unui auditor pe o perioadă mai îndelungată de timp. 
În consecinţă, scrisorile de angajamente pot să nu reprezinte o practică 
prea răspândită în sectorul public. Totuşi, o scrisoare de misiune care face 
referire la aspectele menţionate în paragraful 11 poate fi de folos atât unui 
auditor din sectorul public, cât şi clientului. Aşadar, auditorii din sectorul 
public iau în considerare posibilitatea de a ajunge la o înţelegere cu clien
tul asupra misiunii de revizuire prin intermediul unei scrisori de misiune.

2. În sectorul public, obligaţia statutară a auditorului se poate extinde şi la 
alte sarcini, precum revizuirea unei situaţii financiare interimare. Când se 
întâlneşte acest caz, auditorul din sectorul public nu poate evita o această 
obligaţie şi, în consecinţă, poate să nu aibă posibilitatea de a nu accepta 
(vezi paragraful 50) sau de a se retrage dintro misiune de revizuire (vezi 
paragrafele 36 şi 40(b)). Auditorul din sectorul public poate să nu aibă po
sibilitatea de a se retrage din misiunea de auditare a situaţiilor financiare 
anuale (vezi paragrafele 40(c)) şi 62).

3. În paragraful 41 se discută despre responsabilităţile auditorului în cazul 
în care acesta sesizează un aspect care îl face să creadă că există o fraudă 
sau o neconformitate a entităţii cu legile sau reglementările în vigoare. În 
sectorul public, auditorului i se poate cere să îndeplinească cerinţele sta
tutare sau alte cerinţe cu caracter de reglementare, conform cărora trebuie 
să raporteze aceste aspecte autorităţilor de reglementare sau altor autori
tăţi publice. 
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Anexa 1

Exemplu de scrisoare de misiune pentru revizuirea unor situaţii finan-
ciare interimare 

Scrisoarea următoare are scopul de a oferi recomandări şi trebuie avute în vedere 
şi consideraţiile din paragraful 10 al acestui ISRE şi va trebui adaptată în confor-
mitate cu cerinţele şi circumstanţele fiecărei situaţii.

Către Consiliul de Administraţie (sau reprezentanţii conducerii superioare)

Vă trimitem această scrisoare pentru a vă confirma înţelegerea noastră cu privire la 
termenii şi obiectivele misiunii de a revizui bilanţul financiar interimar al entităţii 
la data de 30 iunie 20X1, contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de nume-
rar pentru perioada de 6 luni care s-a încheiat.
Revizuirea noastră va fi efectuată în conformitate cu Standardul internaţional pen-
tru misiuni de revizuire 2410, „Revizuirea situaţiilor financiare interimare rea-
lizată de un auditor independent al entităţii” emis de Comitetul Internaţional al 
Standardelor de Audit şi Asigurare, având drept obiectiv furnizarea unei baze de 
raportare în situaţia în care am sesizat un aspect care ne face să credem că situa-
ţiile financiare interimare nu au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, 
în conformitate cu [indicaţi cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv o re-
ferinţă la jurisdicţia sau ţara de origine a raportării financiare atunci când cadrul 
de raportare financiară folosit nu este Standardele Internaţionale de Raportare Fi-
nanciară]. O asemenea revizuire constă în realizarea de intervievări, în special cu 
persoanele responsabile cu aspectele financiar-contabile, şi aplicarea procedurilor 
analitice şi a altor proceduri de revizuire şi nu necesită, în mod obişnuit, o corobo-
rare a informaţiilor obţinute. Aria de aplicabilitate a revizuirii unei situaţii finan-
ciare interimare este în mod substanţial mai redusă faţă de aria de aplicabilitate a 
unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, al cărui 
obiectiv este exprimarea unei opinii cu privire la situaţiile financiare şi, din acest 
motiv, noi nu ne vom exprima o astfel de opinie.

Ne propunem să raportăm asupra informaţiile financiare interimare după cum ur-
mează:

[Se include o mostră de raport]
Responsabilitatea pentru informaţiile financiare interimare, inclusiv pentru prezen-
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tările adecvate de informaţii, revine conducerii entităţii. Aceasta include concepe-
rea, implementarea şi menţinerea unui sistem de controlului intern relevant pentru 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare interimare care nu conţin denaturări 
semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea şi aplicarea politicilor con-
tabile adecvate şi realizarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele 
date. Ca parte a revizuirii noastre, vom cere declaraţii în scris din partea conducerii 
cu privire la afirmaţiile făcute în legătură cu revizuirea. Vom cere de asemenea ca 
acolo unde există un document ce conţine o situaţie financiară interimară şi care 
indică faptul că informaţiile financiare interimare au fost revizuite, raportul să fie 
de asemenea inclus în document.

O revizuire a situaţiilor financiare interimare nu oferă asigurări că vom sesiza toate 
aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Mai mult 
decât atât, nu este sigur că misiunea noastră poate detecta existenţa unor fraude, 
a unor erori sau a unor acte ilegale. Oricum, vă vom informa cu privire la orice 
aspect semnificativ sesizat de noi.

Suntem nerăbdători să colaborăm pe deplin cu personalul dumneavoastră şi ne ex-
primăm încrederea că ne vor pune la dispoziţie orice situaţie, document sau orice 
altă informaţie necesară revizuirii noastre.

[Se adaugă aici informaţiile adiţionale cu privire la plată şi modalităţi de plată.]

Această scrisoare rămâne valabilă şi în anii următori exceptând situaţiile când este 
încheiată, amendată sau înlocuită (dacă este cazul).

Rugăm semnaţi prezentul exemplar şi trimiteţine copia ataşată a acestei scrisori 
pentru a ne indica faptul că este în conformitate cu modul în care aţi înţeles dum-
neavoastră aranjamentele făcute pentru revizuirea de către noi a situaţiilor finan-
ciare.

Am luat la cunoştinţă în numele entităţii ABC
(semnătura)
Numele şi Funcţia
Data
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Anexa 2 

Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi când efectuează 
o revizuire a situaţiilor financiare interimare

În continuare sunt prezentate câteva exemple de proceduri analitice pe care audi-
torul le poate lua în considerare când efectuează o revizuire a informaţiilor finan-
ciare interimare:

 y Compararea situaţiilor financiare interimare cu informaţiile financiare 
interimare a perioadei imediat precedente, cu informaţiile financiare 
interimare a aceleiaşi perioade interimare a anului fiscal precedent, cu 
informaţiile financiare interimare pe care conducerea o preconizează 
pentru perioada curentă, şi cu cele mai recent auditate situaţii financiare 
anuale.

 y Compararea informaţiilor financiare interimare curente cu rezultatele 
anticipate, precum bugetele actuale şi bugetele previzionate (de exem-
plu, compararea bilanţurilor taxelor şi relaţia dintre provizioanele pentru 
taxele pe venit şi venitul neimpozat în informaţiile financiare interimare 
curentă cu informaţia corespunzătoare în (a) bugete, folosind ratele pre-
vizionate, şi (b) informaţia financiară pentru perioadele anterioare).

 y Compararea informaţiilor financiare interimare curente cu informaţiile 
nonfinanciare relevante.

 y Compararea sumelor înregistrate, sau a indicilor ce au rezultat pe baza 
sumelor înregistrate, cu aşteptările emise de auditor. Auditorul emite 
astfel de aşteptări prin identificarea şi dezvoltarea relaţiilor a căror exis-
tenţă este rezonabil să fie previzionată, bazându-se pe înţelegerea entită-
ţii şi a sectorului de activitate în care aceasta operează.

 y Compararea indicilor şi a indicatorilor perioadei interimare curente cu 
acelea ale entităţilor din acelaşi sector de activitate.

 y Compararea relaţiilor dintre elementele informaţiilor financiare interi-
mare curente cu relaţiile dintre elementele corespunzătoare din situaţiile 
financiare interimare întocmite pentru perioadele anterioare, de exem-
plu, cheltuielile pe categorii, ca procent din vânzări, active pe categorii, 
ca procentaj din activele totale şi procente ale schimbului în vânzări şi 
ale schimbului în creanţe.

 y Compararea datelor dezagregate. În continuare sunt prezentate câteva 
exemple ale modurilor cum pot fi dezagregate datele: 
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 ○ Pe perioade, de exemplu, veniturile sau cheltuielile pot fi dezagre-
gate în sume semestriale, lunare sau săptămânale. 

 ○ Pe baza liniei de produs sau a sursei de venit. 
 ○ Pe baza locaţiei, de exemplu, per componentă 
 ○ Pe baza atributelor tranzacţiei, de exemplu, venitul generat de de-

signeri, arhitecţi sau meşteşugari. 
 ○ Pe baza mai multor atribute ale tranzacţiei, de exemplu, vânzările 

clasificate după produs şi după luna în care au avut loc. 
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Anexa 3 

Exemple de scrisori de declaraţii ale conducerii 

Următoarea scrisoare nu se vrea a fi o scrisoare standard. Declaraţiile conducerii 
vor varia de la o entitate la alta şi de la o perioadă interimară la alta.

(Antetul entităţii) 
(Către auditor) 

(Data)

Paragrafele de deschidere, în cazul în care situaţiile financiare interimare cuprind 
situaţii financiare condensate:
Această scrisoare de declaraţie vă este furnizată în legătură cu revizuirea bilanţului 
condensat al entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1 şi cu situaţiile condensate 
aferente privitoare la venituri, modificări de capital şi fluxuri de numerar pe peri-
oada de trei luni care s-a încheiat la acea dată, în scopul exprimării unei concluzii 
în care să se precizeze dacă aţi sesizat vreun aspect care vă face să credeţi că 
situaţiile financiare interimare nu au fost întocmite, sub toate aspectele semnifica-
tive, în conformitate cu [indicaţi cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv 
o referinţă la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare financiară când 
cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţi-
onale de Raportare Financiară].
Vă aducem la cunoştinţă responsabilitatea ce ne revine privitor la întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor financiare interimare în conformitate cu [indicaţi cadrul de 
raportare financiară aplicabil].
Paragrafele de deschidere, în cazul în care situaţiile financiare interimare cuprind 
un set complet de situaţii financiare cu scop general, întocmite în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară conceput să ofere o imagine fidelă:
Această scrisoare de declaraţie vă este furnizată în legătură cu revizuirea bilanţului 
entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1 şi cu situaţiile aferente privitoare la ve-
nituri, modificări de capital şi fluxuri de numerar pe perioada de trei luni care s-a 
încheiat la acea dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative precum şi 
al altor note explicative în scopul formulării unei concluzii în care să se precizeze 
dacă aţi sesizat vreun aspect care vă face să credeţi că situaţiile financiare interi-
mare nu oferă o imagine fidelă (sau “nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspecte
le semnificative”) poziţia financiară a entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1, 
precum şi evoluţia financiară şi fluxurile de numerar în conformitate cu [indicaţi 



336 ISRE 2410

REVIZUIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE  INTERIMARE 
EFECTUATĂ DE UN AUDITOR INDEPENDENT AL ENTITĂŢII

cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara 
de origine a cadrului de raportare financiară când cadrul de raportare financiară 
folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară].
Vă aducem la cunoştinţă responsabilitatea noastră privitor la o prezentare adecvată 
a situaţiilor financiare interimare în conformitate cu [indicaţi cadrul de raportare 
financiară aplicabil].
Confirmăm, în măsura cunoştinţelor pe care le deţinem şi a convingerii noastre, 
următoarele declaraţii:

 y Informaţiile financiare interimare la care s-a făcut referire mai sus au 
fost întocmite şi prezentate în conformitate cu [indicaţi cadrul de rapor-
tare financiară aplicabil].

 y V-am pus la dispoziţie toate registrele de contabilitate şi documentaţia 
aferentă, şi toate minutele şedinţelor acţionarilor şi ale Consiliului de 
administraţie (în speţă ale şedinţelor care au avut loc la [introduceţi data 
la care au avut loc]).

 y Nu există tranzacţii semnificative care nu au fost înregistrate corespun-
zător în registrele noastre contabile pe baza cărora s-au întocmit situaţi-
ile financiare interimare.

 y Nu am identificat nici un caz de nerespectare, existentă sau posibilă, 
cu prevederile legale sau cu reglementările, care ar putea avea un efect 
semnificativ asupra situaţiilor financiare interimare. 

 y Ne asumăm responsabilitatea privitoare la conceperea şi implementarea 
sistemului de controlul intern în vederea prevenirii şi detectării fraudei 
şi erorii. 

 y V-am prezentat toate faptele semnificative cu privire la fraudele cunos-
cute sau suspectate care pot să fi afectat entitatea. 

 y V-am prezentat rezultatele evaluărilor noastre asupra riscului ca situaţi-
ile financiare interimare să conţină denaturări semnificative ca urmare 
a fraudei. 

 y Considerăm că denaturările necorectate cuprinse în documentul ataşat, 
luate atât individual, cât şi agregate, nu au avut efecte semnificative asu-
pra informaţiilor financiare interimare luate în ansamblu. 

 y Vă confirmăm că informaţiile furnizate privitoare la identificarea părţi-
lor afiliate sunt complete. 

 y Următoarele informaţii au fost înregistrate corespunzător şi, când a fost 
cazul, au fost prezentate adecvat în cadrul informaţiilor financiare inte-
rimare: 

 ○ Tranzacţiile cu părţi afiliate, incluzând aici vânzările, achiziţiile, 
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împrumuturile rambursabile, transferurile, contractele şi garanţiile 
de leasing, precum şi sumele primite de la părţile afiliate sau achi-
tate către acestea; 

 ○ Garanţiile, fie în scris sau oral, de care entitatea este răspunzătoare; 
şi 

 ○ Contractele şi opţiunile de răscumpărare a activelor vândute ante-
rior. 

 y Prezentarea informaţiilor cu privire la evaluarea la valoarea justă a ac-
tivelor şi datoriilor sunt în conformitate cu [se indică aici cadrul de ra-
portare financiară aplicabil]. Presupunerile pe care le-am emis reflectă 
intenţia şi capacitatea noastră de a realiza acţiuni specifice în numele 
entităţii, atunci când acestea erau relevante pentru măsurarea sau pre-
zentarea valorii juste. 

 y Nu avem nici un plan sau intenţie care ar putea afecta în mod semnifica-
tiv valoarea sau clasificarea activelor şi datoriilor reflectate în situaţiile 
financiare interimare. 

 y Nu avem nici un plan de a abandona anumite categorii de produse sau 
alte planuri ori intenţii care să poată duce la stocuri învechite sau exce-
sive şi nici un stoc nu este evaluat la o valoare mai mare decât valoarea 
realizabilă. 

 y Entitatea are documente justificative pentru toate bunurile ei, neexistând 
bunuri puse drept garanţii sau ipotecate. 

 y Am înregistrat sau prezentat, după caz, toate obligaţiile, atât cele actuale, 
cât şi cele contingente 

 y [Se adaugă toate declaraţiile suplimentare ce au legătură cu noile stan-
darde de contabilitate implementate pentru prima oară şi analizează de-
claraţiile suplimentare cerute de un Standard Internaţional de Auditare 
recent, care sunt relevante pentru situaţiile financiare interimare.] 

Cu toată buna noastră credinţă şi conform informaţiilor deţinute, nu au existat eve-
nimente ulterioare, de la data încheierii bilanţului contabil şi până la data acestei 
scrisori, care să determine necesitatea unor ajustări sau prezentări în cadrul infor-
maţiilor financiare interimare mai sus menţionate. 

_______________________
(Director Executiv)

_______________________
(Director Financiar) 
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Anexa 4 

Exemple de rapoarte de revizuire a situaţiilor financiare interimare 

Set complet de situaţii financiare cu scop general, întocmit în confor-
mitate cu un cadru de raportare financiară conceput pentru a obţine o 
prezentare fidelă (vezi paragraful 43(i)) 

Raport de revizuire a situaţiilor financiare interimare

(Destinatarul) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil anexat al entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1, 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de 
trei luni încheiată la acea dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative, 
precum şi alte note explicative.3 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi 
prezentarea adecvată a acestor situaţii financiare interimare în conformitate cu [se 
precizează cadrul de raportare financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră este 
de a exprima o concluzie cu privire la aceste situaţii financiare interimare bazată 
pe revizuirea noastră. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internaţional pentru misi-
uni de revizuire 2410, „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un 
auditor independent al entităţii.”4. O revizuire a situaţiilor financiare interimare 
constă în realizarea de intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru 
situaţia financiar-contabilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor 
proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semni-
ficativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom 
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui au-
dit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.
3 Auditorul poate dori să specifice autoritatea de reglementare sau echivalentul acesteia la care 
au fost înregistrate situaţiile financiare interimare.
4 În cazul unei revizuirii a informaţiilor financiare istorice altele decât informaţiile financiare 
interimare, această frază trebuie să arate astfel: „Am efectuat revizuirea оn conformitate cu Stan-
dardul internaţional pentru misiuni de revizuire 2410, care se aplică unei revizuiri a informaţiilor 
financiare istorice efectuată de auditorul independent al entităţii”. Restul raportului trebuie adaptat 
conform necesităţilor dictate de situaţia dată.
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Concluzie
Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nu am sesizat nici un aspect care să ne facă să 
credem că situaţiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine fidelă (sau 
“nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,”) poziţia financiară a 
entităţii la data de 31 martie, 20X1, evoluţia ei financiară şi fluxurile de numerar 
pentru perioada de trei luni încheiată la acea dată, în conformitate cu [cadrul de 
raportare financiară aplicabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine 
a cadrului de raportare financiară în cazul în care cadrul de raportare financiară 
folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară].

AUDITOR

Data 

Adresa
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Alte informaţii financiare interimare (vezi paragraful 43(j)) 

Raport de revizuire a situaţiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat) 

Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil [condensat] anexat al entităţii ABC la data de 31 
martie, 20X1 şi declaraţiile de venit [condensate] aferente, contul de profit şi pier-
dere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la 
acea dată5. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea acestei 
situaţii financiare interimare în conformitate cu [se precizează cadrul de raporta-
re financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie 
privitoare asupra acestor situaţii financiare interimare bazându-ne pe revizuirea 
efectuată. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internaţional pentru misi-
uni de revizuire 2410, „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de 
un auditor independent al entităţii6.” O revizuire a situaţiilor financiare interimare 
constă în realizarea de intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru 
situaţia financiar-contabilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor 
proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semni-
ficativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom 
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui au-
dit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. 
Concluzie 
Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nu am sesizat nici un aspect care să ne facă 
să credem că situaţiile financiare interimare anexate nu sunt întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu [cadrul de raportare financiară apli-
cabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare 
financiară în cazul în care cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat 
de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară].

AUDITOR
Data 
Adresa 
5 Vezi nota de subsol 3
6 Vezi nota de subsol 4
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Anexa 5 

Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie cu rezerve pentru 
abaterea de la cadrul de raportare financiară aplicabil 

Set complet de situaţii financiare cu scop general întocmit în confor-
mitate cu un cadru de raportare financiară conceput pentru a obţine o 
prezentare fidelă (vezi paragraful 43(i))

Raport privind revizuirea situaţiilor financiare interimare
(Destinatarul) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil anexat al entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1, 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de 
trei luni încheiată la acea dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative, 
precum şi alte note explicative.7 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi 
prezentarea adecvată a acestor situaţii financiare interimare în conformitate cu [se 
precizează cadrul de raportare financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră este 
de a exprima o concluzie cu privire la aceste situaţii financiare interimare bazată 
pe revizuirea noastră. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internaţional pentru misi-
uni de revizuire 2410, „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de 
un auditor independent al entităţii.”8 O revizuire a situaţiilor financiare interimare 
constă în realizarea de intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru 
situaţia financiar-contabilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor 
proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semni-
ficativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom 
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui au-
dit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. 
Bazele unei concluzii cu rezerve 
Bazându-ne pe informaţiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din 
proprietate şi din datoriile pe termen lung anumite obligaţii de leasing, care noi 
considerăm că ar trebui capitalizate în conformitate cu [se precizează cadrul de 
7 Vezi nota de subsol 3
8 Vezi nota de subsol 4
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raportare financiară aplicabil]. Această informaţie indică faptul că, dacă aceste 
obligaţii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietatea 
ar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ şi venitul net şi 
câştigurile per acţiune ar fi crescut (scăzut) cu _______ $, _______ $, _______ $, 
şi _______ $, pe perioada de trei luni încheiată la acea dată. 

Concluzie cu rezerve  
Pe baza revizuirii noastre, excepţie făcând aspectele descrise în paragraful anteri-
or, nu am sesizat nimic care să ne facă să credem că situaţiile financiare interimare 
anexate nu oferă o imagine fidelă (sau “nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspec
tele semnificative,”) poziţia financiară a entităţii la data de 31 martie, 20X1, con-
tul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei 
luni încheiată la acea dată, în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare 
financiară aplicabil, inclusiv referinţe la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de 
raportare financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat 
de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară].

AUDITOR

Data
Adresa



343 ISRE 2410

REVIZUIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE  INTERIMARE 
EFECTUATĂ DE UN AUDITOR INDEPENDENT AL ENTITĂŢII

Alte informaţii financiare interimare (vezi paragraful 43(j)) 

Raport de revizuire a situaţiilor financiare interimare

(Destinatarul) 

Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil [condensat] anexat al entităţii ABC la data de 31 
martie, 20X1 şi declaraţiile de venit [condensate] aferente, contul de profit şi pier-
dere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la 
acea dată.9 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea acestei 
situaţii financiare interimare în conformitate cu [se precizează cadrul de raporta-
re financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie 
privitoare asupra acestor situaţii financiare interimare bazându-ne pe revizuirea 
efectuată. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internaţional pentru misi-
uni de revizuire 2410, “Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un 
auditor independent al entităţii.”10 O revizuire a situaţiilor financiare interimare 
constă în realizarea de intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru 
situaţia financiar-contabilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor 
proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semni-
ficativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom 
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui au-
dit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. 
Bazele unei concluzii cu rezerve 
Bazându-ne pe informaţiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din 
proprietate şi din datoriile pe termen lung anumite obligaţii de leasing, care noi 
considerăm că ar trebui capitalizate în conformitate cu [se precizează cadrul de 
raportare financiară aplicabil]. Această informaţie indică faptul că, dacă aceste 
obligaţii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietatea 
ar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ şi venitul net şi 
câştigurile per acţiune ar fi crescut (scăzut) cu _______ $, _______ $, _______ $, 
şi _______ $, pe perioada de trei luni încheiată la acea dată.
9 Vezi nota de subsol 3
10 Vezi nota de subsol 3
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Concluzie cu rezerve 
Bazându-ne pe revizuirea noastră, excepţie făcând aspectele descrise în paragra-
ful anterior, nu am sesizat nimic care să ne facă să credem că situaţiile financiare 
interimare anexate nu sunt întocmite în conformitate cu [se precizează cadrul de 
raportare financiară aplicabil, inclusiv referinţe la jurisdicţia sau ţara de origine a 
cadrului de raportare financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este 
reprezentat de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară]

AUDITOR

Data 
Adresa
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Anexa 6 

Exemple de rapoarte de revizuire cu concluzie cu rezerve pentru limi-
tarea ariei de aplicabilitate neimpuse de conducere 

Set complet de situaţii financiare cu scop general întocmite în confor-
mitate cu cadrul de raportare financiară conceput pentru a obţine o 
prezentare fidelă (vezi paragraful 43(i)) 

Raport de revizuire a informaţiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil anexat al entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1, 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de 
trei luni încheiată la acea dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative, 
precum şi alte note explicative11. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea 
şi prezentarea adecvată a acestor situaţii financiare interimare în conformitate cu 
[se precizează cadrul de raportare financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră 
este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situaţii financiare interimare ba-
zată pe revizuirea noastră. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Cu excepţia aspectelor prezentate în paragraful următor, am efectuat revizuirea în 
conformitate cu Standardul internaţional pentru misiuni de revizuire 2410, “Re-
vizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii.”12. O revizuire a situaţiilor financiare interimare constă în realizarea de 
intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru situaţia financiar-conta-
bilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor proceduri de revizuire. 
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât 
cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, 
prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semni-
ficative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm 
o opinie de audit. 
Bazele pentru o concluzie cu rezerve 
În urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus înregis-
11 Vezi nota de subsol 3
12 Vezi nota de subsol 4
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trările conturilor de creanţe, ne-am găsit în incapacitatea de a duce la bun sfârşit 
revizuirea noastră cu privire la conturile de creanţe totalizând ______$, incluse în 
informaţiile financiare interimare. Entitatea derulează acţiuni de re-constituire a 
acestor înregistrări şi nu este sigur că aceste înregistrări vor confirma suma men-
ţionată mai sus şi suma reprezentând conturile necolectibile. În situaţia în care am 
fi reuşit să încheiem revizuirea conturilor de creanţe, ar fi fost posibil să sesizăm 
unele aspecte care să indice că este necesară efectuarea ajustări ale situaţiilor fi-
nanciare interimare. 
Concluzie cu rezerve 
Cu excepţia ajustărilor efectuate asupra situaţiilor financiare interimare pe care 
le-am fi putut considera necesare dacă nu ar fi fost situaţia descrisă mai sus, ba-
zându-ne pe revizuirea efectuată, nu am sesizat nici un aspect care să ne facă să 
credem situaţiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine fidelă (sau “nu 
prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,”) poziţia financiară a enti-
tăţii la data de 31 martie, 20x1, contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de 
numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la acea dată, în conformitate cu 
[se precizează cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv o referire la juris-
dicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare financiară când cadrul de raportare 
financiară folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară].

AUDITOR

Data 
Adresa
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Alte situaţii financiare interimare (vezi paragraf 43(j)) 

Raport privind revizuirea situaţiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil [condensat] anexat al entităţii ABC la data de 31 
martie, 20X1 şi declaraţiile de venit [condensate] aferente, contul de profit şi pier-
dere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la 
acea dată.13 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea acestei 
situaţii financiare interimare în conformitate cu [se precizează cadrul de raporta-
re financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie 
privitoare asupra acestor situaţii financiare interimare bazându-ne pe revizuirea 
efectuată. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Cu excepţia aspectelor prezentate în paragraful următor, am efectuat revizuirea în 
conformitate cu Standardul internaţional pentru misiuni de revizuire 2410, „Re-
vizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii.”14 O revizuire a situaţiilor financiare interimare constă în realizarea de 
intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru situaţia financiar-conta-
bilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor proceduri de revizuire. 
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât 
cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, 
prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semni-
ficative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm 
o opinie de audit. 
Bazele pentru o concluzie cu rezerve
În urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus înregis-
trările conturilor de creanţe, ne-am găsit în incapacitatea de a duce la bun sfârşit 
revizuirea noastră cu privire la conturile de creanţe totalizând ______$, incluse în 
informaţiile financiare interimare. Entitatea derulează acţiuni de re-constituire a 
acestor înregistrări şi nu este sigur că aceste înregistrări vor confirma suma men-
ţionată mai sus şi suma reprezentând conturile necolectibile. În situaţia în care am 
fi reuşit să încheiem revizuirea conturilor de creanţe, ar fi fost posibil să sesizăm 

13 Vezi nota de subsol 3
14 Vezi nota de subsol 4
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unele aspecte care să indice că este necesară efectuarea ajustări ale situaţiilor fi-
nanciare interimare. 
Concluzie cu rezerve 
Cu excepţia ajustărilor efectuate asupra situaţiilor financiare interimare pe care 
le-am fi putut considera necesare dacă nu ar fi fost situaţia descrisă mai sus, ba-
zându-ne pe revizuirea efectuată, nu am sesizat nici un aspect care să ne facă să 
credem situaţiile financiare interimare anexate nu sunt întocmite, sub toate aspec-
tele semnificative, în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare financiară 
aplicabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare 
financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat de Stan-
dardele Internaţionale de Raportare Financiară].

AUDITOR

Data 
Adresa
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Anexa 7 

Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie contrară datorată 
abaterii de la cadrul de raportare financiară aplicabil  

Set complet de situaţii financiare cu scop general întocmite în confor-
mitate cu cadrul de raportare financiară conceput pentru a obţine o 
prezentare fidelă (vezi paragraful 43(i)) 

Raport privind revizuirea informaţiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil anexat al entităţii ABC la data de 31 martie, 20X1, 
contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de 
trei luni încheiată la acea dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative, 
precum şi alte note explicative15. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea 
şi prezentarea adecvată a acestor situaţii financiare interimare în conformitate cu 
[se precizează cadrul de raportare financiară aplicabil]. Responsabilitatea noastră 
este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situaţii financiare inte-rimare 
bazată pe revizuirea noastră. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internaţional pentru misi-
uni de revizuire 2410, „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un 
auditor independent al entităţii.”16 O revizuire a situaţiilor financiare interimare 
constă în realizarea de intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru 
situaţia financiar-contabilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor 
proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semni-
ficativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom 
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui au-
dit.Prin urmare, nu exprimгm o opinie de audit. 
Bazele unei concluzii contrare 
Începând cu această perioadă, conducerea entităţii a încetat să consolideze situaţia 
financiară a filialelor sale din moment ce conducerea consideră că această con-
15 Vezi nota de subsol 3
16 Vezi nota de subsol 4
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solidare inadecvată din cauza existenţei unor interese semnificative ce împiedică 
controlul. Aceasta nu este în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare fi-
nanciară aplicabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de 
raportare financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat 
de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară]. În condiţiile în care ar fi 
fost întocmite situaţiile financiare consolidate, practic toate conturile din situaţiile 
financiare interimare ar fi fost semnificativ diferit. 
Concluzie contrară 
Revizuirea noastră ne arată că, din cauza faptului că investiţiile făcute de entitate 
în filiale nu sunt justificate din punct de vedere al consolidării, după cum a fost 
descris în paragraful anterior, această situaţie financiară interimară nu oferă o ima-
gine fidelă (sau “nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative”) po-
ziţia financiară a entităţii la data de 31 martie, 20X1, contul de profit şi pierdere şi 
situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la acea dată 
în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv 
o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare financiară când 
cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat de Standardele Interna-
ţionale de Raportare Financiară].

AUDITOR

Data
Adresa
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Alte situaţii financiare interimare (vezi paragraf 43(j)) 

Raport de revizuire a situaţiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat) 
Introducere 
Am revizuit bilanţul contabil [condensat] anexat al entităţii ABC la data de 31 mar-
tie, 20X1 şi declaraţiile de venit [condensate] aferente, contul de profit şi pierdere 
şi situaţia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni încheiată la acea da-
tă.17 Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea acestei situaţii 
financiare interimare în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare financiară 
aplicabil]. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie privitoare asupra 
acestor situaţii financiare interimare bazându-ne pe revizuirea efectuată. 
Aria de aplicabilitate a revizuirii 
Cu excepţia aspectelor prezentate în paragraful următor, am efectuat revizuirea în 
conformitate cu Standardul internaţional pentru misiuni de revizuire 2410, „Re-
vizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii.”18 O revizuire a situaţiilor financiare interimare constă în realizarea de 
intervievări, în special cu persoanele responsabile pentru situaţia financiar-conta-
bilă, şi în aplicarea procedurilor analitice, precum şi a altor proceduri de revizuire. 
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât 
cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, 
prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semni-
ficative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm 
o opinie de audit. 
Bazele unei concluzii contrare 
Începând cu această perioadă, conducerea entităţii a încetat să consolideze situaţia 
financiară a filialelor sale din moment ce conducerea consideră că această con-
solidare inadecvată din cauza existenţei unor interese semnificative ce împiedică 
controlul. Aceasta nu este în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare fi-
nanciară aplicabil, inclusiv o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de 
raportare financiară când cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat 
de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară]. În condiţiile în care ar fi 
fost întocmite situaţiile financiare consolidate, practic toate conturile din situaţiile 
financiare interimare ar fi fost semnificativ diferite 
17 Vezi nota de subsol 3
18 Vezi nota de subsol 4
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Concluzie contrară 
Revizuirea noastră ne arată că, din cauza faptului că investiţiile făcute de entitate 
în filiale nu sunt justificate din punct de vedere al consolidării, după cum a fost 
descris în paragraful anterior, această situaţie financiară interimară este întocmită 
în conformitate cu [se precizează cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv 
o referire la jurisdicţia sau ţara de origine a cadrului de raportare financiară când 
cadrul de raportare financiară folosit nu este reprezentat de Standardele Internaţi-
onale de Raportare Financiară].

AUDITOR

Data
Adresa
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Introducere 
1. Scopul acestui Standard Internaţional privind misiunile de asigurare (ISAE) 

este de a stabili principii de bază şi proceduri esenţiale pentru profesio-
niştii contabili în practica publică şi de a oferi acestora îndrumări (pentru 
scopurile acestui ISAE aceştia sunt numiţi „practicieni”) pentru efectuarea 
unei misiuni de asigurare, alta decât auditurile sau revizuirile informaţiilor 
financiare istorice acoperite de Standardele Internaţionale de Audit (ISA) 
sau Standardele Internaţionale pentru Misiuni de Revizuire (ISRE). 

2. Acest ISAE foloseşte termenul de „misiune de asigurare rezonabilă” şi 
„misiune de asigurare limitată” pentru a face distincţie între cele două ti-
puri de misiuni de asigurare care îi sunt premise unui practician. Obiectivul 
unei misiuni de asigurare rezonabilă este reducerea riscului unei misiuni 
la un nivel acceptabil de scăzut în circumstanţele date ale unei misiuni1, 
ca bază pentru exprimarea pozitivă a unei concluzii de către practician. 
Obiectivul unei misiuni de asigurare limitată este o reducere a riscului unei 
misiuni de asigurare la un nivel care este acceptabil în circumstanţele date 
ale unei misiuni ca bază pentru o formă negativă de exprimare a concluzii-
lor practicianului, dar unde riscul este mai mare decât pentru o misiune de 
asigurare rezonabilă. 

Relaţiile cu cadrul general, altul decât ISAE, ISA şi ISRE 
3. Practicianul trebuie să respecte ISAE şi alte standarde relevante ISAE 

atunci când efectuează o misiune de asigurare, alta decât un audit sau o 
revizuire a informaţiilor financiare istorice care sunt acoperite de ISA 
sau ISRE. Acest ISAE urmează să fie citit în contextul „cadrului general 
internaţional pentru misiuni de asigurare” („cadrul general”) care defineşte 
şi descrie elementele şi obiectivele care se aplică pentru ISAE. Acest ISAE 
a fost întocmit pentru aplicarea generalг pentru misiunile de asigurare, alte-
le decât un audit sau o revizuire a informaţiilor financiare istorice care sunt 
acoperite de ISA sau ISRE. Alte ISAE pot face referire la subiecte care au 
legătură cu această problematică sau cu problematici specifice. Deşi ISA şi 
ISRE nu se aplică pentru misiunile acoperite de ISAE, ele pot oferi unele 
îndrumări practicienilor. 

1 Împrejurările misiunii includ termenii misiunii, inclusiv dacă este vorba de o misiune de asi-
gurare rezonabilă sau o misiune de asigurare limitată, caracteristicile subiectului, criteriile care 
urmează să fie folosite, nevoile utilizatorilor cărora le sunt adresate, caracteristicile relevante ale 
părţii responsabile şi a mediului în care operează dar şi alte aspecte care pot avea un efect semnifi-
cativ asupra misiunii.  cum ar fi, spre exemplu, evenimente, tranzacţii, condiţii şi practici
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Cerinţe de etică 
4. Practicianul trebuie să respecte cerinţele Părţii A şi B ale Codului etic 

al profesioniştilor contabili al IFAC (Codul). 
5. Codul oferă un cadru general de principii pe care membrii echipelor de 

asigurare, firmele şi firmele din cadrul unei reţele le folosesc pentru iden-
tificarea ameninţărilor la adresa independenţei2, evaluarea semnificaţiei 
acelor ameninţări şi, dacă ameninţările sunt altele decât cele în mod clar 
nesemnificative, identifică şi aplică măsuri de protecţie pentru a le reduce 
la un nivel acceptabil, astfel încât independenţa în gândire şi independenţa 
în aparenţă să nu fie compromise. 

Controlul calităţii 
6. Practicianul trebuie să implementeze proceduri de controlul calităţii 

care sunt aplicabile fiecărei misiuni anuale. Potrivit Standardului Inter-
naţional de Controlul Calităţii ISCQ 1, „Controlul Calităţii pentru firmele 
care efectuează audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice şi 
alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”3 o firmă de profesionişti conta-
bili are o obligaţie de a stabili un sistem de controlul calităţii menit să ofere 
o asigurare rezonabilă că firma şi personalul acesteia respectă standardele 
profesionale şi cerinţele legale şi de reglementare, şi că rapoartele de asigu-
rare emise de firmă sau de partenerii de misiune sunt adecvate în împrejură-
rile date. În plus, elementele de controlul calităţii care sunt relevante pentru 
o misiune individuală includ responsabilităţile conducerii pentru calitatea 
misiunii, cerinţele de etică, acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clientul şi 
misiunile specifice, desemnarea echipelor misiunilor, efectuarea misiunii şi moni-
torizarea. 

Acceptarea şi continuarea misiunii 
7. Practicianul trebuie să accepte (sau să continue, acolo unde este cazul) 

2 Dacă un auditor profesionist care nu activează în practica publică, spre exemplu un auditor 
intern, aplică ISAE şi (a) se face referire la Cadrul general sau ISAE în raportul auditorul profesi-
onist şi (b) contabilul profesionist sau alţi membri ai echipei de asigurare şi, acolo unde este cazul, 
angajatorul auditorului profesionist, nu sunt independenţi faţă de entitatea cu privire la care se 
efectuează misiunea de asigurare, lipsa de independenţă şi natura relaţiilor cu clientul de asigurare 
sunt descrise în mod distinct în raportul auditorului profesionist. De asemenea, acel raport nu in-
clude cuvântul „independent” în titlul său, iar scopul şi utilizatorii raportului sunt restricţionaţi.
3 Standardului Internaţional de Controlul Calităţii ISQC 1, „Controlul Calităţii pentru firmele 
care efectuează audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice şi alte misiuni de asigurare 
şi servicii conexe” a fost publicat în februarie 2004. Sistemele de controlul calităţii în conformitate 
cu ISQC 1 trebuie stabilite până la 15 iunie 2005.
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o misiune de asigurare doar dacă problematica este responsabilitatea 
unei părţi, alta decât utilizatorii cărora li se adresează, sau practicia-
nul. Aşa cum se arată în paragraful 27 al Cadrului general, partea respon-
sabilă poate fi unul din utilizatorii cărora le este adresat, dar nu şi singurul. 
Recunoaşterea de către partea responsabilă oferă dovada că există relaţiile 
adecvate şi stabileşte, de asemenea, o bază pentru o înţelegere comună a 
responsabilităţii fiecărei părţi. O recunoaştere în scris este cea mai adecvată 
formă de documentare a gradului de înţelegere de către partea responsabilă. 
În absenţa unei recunoaşteri a responsabilităţii, practicianul analizează: 
(a) Dacă este adecvat să accepte misiunea. Acceptarea poate fi adecvată 

atunci când, spre exemplu, alte surse, cum ar fi legislaţia sau un con-
tract, indică partea responsabilă; şi 

(b) În cazul în care misiunea este acceptată, dacă să prezinte acele împre-
jurări în raportul de asigurare. 

8. Practicianul trebuie să accepte (sau să continue, acolo unde este cazul) 
o misiune de asigurare, numai dacă, pe baza cunoaşterii preliminare a 
împrejurărilor misiunii, practicianul nu sesizează nimic care să indi-
ce că cerinţele ISAE sau ale Codului nu vor fi respectate. Practicianul 
analizează aspectele din paragraful 17 ale Cadrului general şi nu acceptă o 
misiune decât dacă sunt demonstrate toate caracteristicile din acel paragraf. 
De asemenea, dacă partea care îl angajează pe practician (partea angaja-
toare) nu este partea responsabilă, practicianul analizează efectele acestui 
aspect asupra accesului la înregistrări, documentaţie şi alte informaţii pe 
care le poate solicita un practician pentru a finaliza misiunea. 

9. Practicianul trebuie să accepte (sau să continue, dacă este cazul) o mi-
siune de asigurare doar dacă practicianul este satisfăcut că persoane-
le care urmează să efectueze misiunea împreună posedă competenţele 
profesionale necesare. Unui practician i se poate cere să efectueze misiuni 
de asigurare pe o largă varietate de teme. Unele problematici pot necesita 
aptitudini şi cunoştinţe specializate, dincolo de cele pe care le posedă în 
mod obişnuit un practician individual (vezi paragrafele 26 – 32).

Convenirea termenilor misiunii
10. Practicianul trebuie să ajungă la un acord privind termenii misiunii 

împreună cu partea angajatoare. Pentru a evita neînţelegerile, termenii 
conveniţi sunt înregistraţi într-o scrisoare de misiune sau o altă formă adec-
vată de contract. Dacă partea angajatoare nu este partea responsabilă, natu-
ra şi conţinutul unei scrisori de angajament sau contract pot varia. Existenţa 
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unui mandat juridic poate satisface cerinţa de a conveni asupra termenilor 
misiunii. Chiar şi în aceste situaţii o scrisoare de misiune poate fi utilă atât 
pentru practician, cât şi pentru partea angajatoare. 

11. Un practician trebuie să analizeze gradul de adecvare a unei solicitări, 
făcute înainte de finalizarea unei misiuni de asigurare, de a schimba 
misiunea într-o misiune ce nu oferă o asigurare, sau de la o misiune de 
asigurare rezonabilă la o misiune de asigurare limitată, şi nu trebuie 
să fie de acord să facă modificarea fără o justificare rezonabilă. O mo-
dificare a împrejurărilor care afectează cerinţele utilizatorilor vizaţi sau o 
neînţelegere privind natura misiunii va justifica în mod obişnuit o cerere de 
modificare a misiunii. Dacă o astfel de modificare este efectuată, practicia-
nul nu va neglija probele care au fost obţinute înainte de modificare.

Planificarea şi efectuarea misiunii
12. Practicianul trebuie să planifice misiunea astfel încât aceasta să fie 

efectuată în mod eficace. Planificarea implică elaborarea unei strategii 
generale pentru aria de aplicabilitate, accentul, momentul şi administra-
rea misiunii şi a planului misiunii, care constă dintr-o abordare detaliată a 
naturii, momentului şi ariei de cuprindere procedurilor care urmează să fie 
efectuate în vederea obţinerii probelor, precum şi motivele pentru selec-
tarea acestora. Planificarea adecvată ajută la acordarea atenţiei adecvate 
dome niilor importante ale misiunii, identificarea problemelor potenţia-
le la timp şi organizarea şi managementul adecvat al misiunii pentru a fi 
efectuată într-o manieră eficientă şi eficace. Planificarea adecvată ajută, de 
asemenea, practicianul să desemneze în mod adecvat atribuţiile membrilor 
echipei misiunii şi facilitează conducerea, supravegherea şi revizuirea acti-
vităţii lor. Mai mult, el sprijină, acolo unde este cazul, coordonarea activi-
tăţii desfăşurate de alţi practicieni şi experţi. Natura şi aria de cuprindere a 
activităţilor de planificare va varia în funcţie de împrejurări, spre exemplu, 
mărimea şi complexitatea entităţii şi experienţa anterioară a practici-anului 
cu aceasta. Iată în continuare câteva exemple pentru principalele aspecte 
care urmează să fie analizate: 

 y Termenii misiunii. 
 y Caracteristicile problematicii şi criteriile identificate. 
 y Procesul misiunii şi posibilele surse de probe. 
 y Înţelegerea de către practician a entităţii şi a mediului său, inclusiv riscu-

rile ca anumite informaţii să fie denaturate în mod semnificativ. 
 y Identificarea utilizatorilor vizaţi şi nevoilor lor şi analizarea pragului de 

semnificaţie şi a riscului misiunilor de asigurare. 
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 y Cerinţele de personal şi de experienţă, inclusiv natura şi gradul de impli-
care a experţilor. 

13. Planificarea nu este o etapă separată, ci mai degrabă un proces continuu şi 
repetitiv pe toată durata misiunii. Ca rezultat al unor evenimente neaştep-
tate, modificări ale condiţiilor sau probelor obţinute din aplicarea procedu-
rilor de adunare a probelor, poate fi necesar ca practicianul să revizuiască 
strategia generală şi planul misiunii şi, prin urmare, natura, momentul şi 
aria de cuprindere a procedurilor suplimentare planificate.

14. Practicianul trebuie să planifice şi să efectueze o misiune cu o atitudine 
de scepticism profesional, recunoscând că pot exista împrejurări care 
pot face ca o informaţie despre problematică să fie denaturată în mod 
semnificativ. O atitudine de scepticism profesional înseamnă că practicia-
nul face o evaluare critică, ridicând diverse probleme referitor la valabilita-
tea probelor obţinute şi este atent la probele care contrazic sau care pun sub 
semnul întrebării credibilitatea documentelor sau a reprezentărilor date de 
către partea responsabilă. 

15. Practicianul trebuie să obţină o înţelegere suficientă a problematicii 
şi împrejurărilor misiunii, atât pentru a identifica şi evalua riscul ca 
informaţiile referitoare la problematică să fie denaturate în mod sem-
nificativ, cât şi pentru a proiecta şi efectua alte proceduri de adunare a 
probelor. 

16. Obţinerea unei înţelegeri a problematicii şi a altor împrejurări reprezintă 
o parte esenţială a planificării şi efectuării unei misiuni de asigurare. Acea 
înţelegere îi oferă practicianului un cadru de referinţă pentru exercitarea 
raţionamentului profesional pe toată durata misiunii, spre exemplu atunci 
când: 

 y Analizează caracteristicile problematicii; 
 y Evaluează adecvarea criteriilor; 
 y Identifică unde pot fi necesare analize speciale, spre exemplu factori care 

indică o fraudă, nevoia unor aptitudini specializate, sau munca unui ex-
pert;

 y Stabileşte şi evaluează gradul de adecvare continuă a nivelelor cantita-
tive ale pragului de semnificaţie (unde este cazul) şi analizează factorii 
calitativi ai pragului de semnificaţie;

 y Elaborează aşteptările care sunt utilizate la efectuarea procedurilor ana-
litice; 

 y Proiectează şi efectuează alte proceduri de adunare a probelor pentru a 
reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel adecvat; şi 
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 y Evaluează probele, inclusiv credibilitatea declaraţiilor verbale şi scrise 
ale părţii responsabile. 

17. Practicianul foloseşte raţionamentul profesional pentru a determina măsu-
ra în care este necesară înţelegerea problematicii şi a altor împrejurări ale 
misiunii. Practicianul analizează dacă înţelegerea la care a ajuns este sufi-
cientă pentru a evalua riscurile ca informaţiile legate de problematică să fie 
denaturate în mod semnificativ. De obicei, practicianul nu poate înţelege 
problematica la fel de în profunzime ca şi partea responsabilă. 

Evaluarea gradului de adecvare al problematicii 
18. Practicianul trebuie să evalueze gradul de adecvare al problematicii. 

O problematică adecvată are caracteristicile prezentate în paragraful 33 al 
Cadrului general. Practicianul identifică, de asemenea, acele caracteristici 
ale problematicii care sunt deosebit de relevante pentru utilizatorii cărora 
le este adresat, şi care urmează să fie descrise în raportul de asigurare. Aşa 
cum s-a arătat în paragraful 17 al Cadrului general, un practician nu acceptă 
o misiune decât dacă cunoştinţele preliminare ale împrejurărilor misiunii 
arată că problematica este adecvată. Totuşi, dacă după acceptarea misiunii 
practicianul ajunge la concluzia că problematica nu este adecvată, acesta 
exprimă o concluzie cu rezerve sau contrară sau declară imposibilitatea 
exprimării unei concluzii. În unele cazuri, practicianul ia în considerare 
retragerea din misiune. 

Evaluarea gradului de adecvare a criteriilor 
19. Practicianul trebuie să evalueze gradul de adecvare a criteriilor pentru 

a evalua sau a aprecia o problematică. Criteriile adecvate au caracteris-
ticile arătate în paragraful 36 al Cadrului general. Aşa cum s-a arătat în 
paragraful 17 al Cadrului general, un practician nu acceptă o misiune de-
cât dacă cunoştinţele preliminare ale împrejurărilor misiunii arată că acele 
criterii care urmează să fie folosite sunt adecvate. Totuşi, dacă după ac-
ceptarea misiunii practicianul ajunge la concluzia că acele criterii nu sunt 
adecvate, acesta exprimă o concluzie cu rezerve sau contrară sau declară 
imposibilitatea exprimării unei concluzii. În unele cazuri, practicianul ia în 
considerare retragerea din misiune. 

20. Paragraful 37 al Cadrului general arată faptul că respectivele criterii pot să 
fie prestabilite sau elaborate în mod specific. În mod obişnuit, criteriile pre-
stabilite sunt adecvate atunci când sunt relevante pentru nevoile utilizato-
rilor vizaţi. Atunci când există criterii prestabilite pentru o anumită proble-
matică, utilizatorii vizaţi pot fi de acord cu alte criterii pentru scopurile lor 
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specifice. Spre exemplu, pot fi folosite diverse cadre generale drept criterii 
stabilite pentru evaluarea eficacităţii controlului intern. Anumiţi utilizatori 
pot, totuşi, să dezvolte un set mai detaliat de criterii care vin în întâmpina-
rea nevoilor lor specifice în relaţie cu, spre exemplu, supravegherea pru-
denţială. În astfel de cazuri, raportul de asigurare: 
(a) Consemnează că, atunci când este relevant pentru împrejurările misi-

unii, criteriile nu sunt cuprinse în legi sau în reglementări, sau emise 
de organisme autorizate sau recunoscute de experţi care urmează un 
proces transparent bine stabilit; şi 

(b) Afirmă că este doar pentru uzul anumitor utilizatori şi pentru scopurile 
lor. 

21. Pentru unele problematici, este posibil să nu existe criterii prestabilite. În 
acele cazuri, criteriile sunt dezvoltate în mod specific. Practicianul anali-
zează dacă criteriile elaborate în mod specific au ca rezultat un raport de 
asigurare care induce în eroare utilizatorii vizaţi. Practicianul încearcă să 
aducă la cunoştinţa părţii angajatoare sau a utilizatorilor vizaţi că acele 
criterii elaborate în mod specific sunt adecvate pentru scopurile utilizato-
rilor vizaţi. Practicianul analizează modul în care absenţa unor astfel de 
recunoaşteri ar afecta ceea ce s-a făcut pentru a evalua gradul de adecvare 
a criteriilor identificate şi a informaţiilor oferite în legătură cu criteriile în 
raportul de asigurare. 

Pragul de semnificaţie şi riscul misiunilor de asigurare 
22. Practicianul trebuie să analizeze pragul de semnificaţie şi riscul misiu-

nii de asigurare atunci când planifică şi efectuează o misiune de asigu-
rare. 

23. Practicianul analizează pragul de semnificaţie la determinarea naturii, mo-
mentului şi ariei de cuprindere a procedurilor de strвngere a probelor şi 
când evaluează dacă informaţia referitoare la problematică nu este denatu-
rată. Analizarea pragului de semnificaţie îi cere practicianului să înţe-leagă 
şi să aprecieze ce factori ar putea influenţa deciziile utilizatorilor vizaţi. De 
exemplu, atunci când un criteriu identificat permite o variaţie în prezenta-
rea informaţiei, practicianul analizează modul în care prezentarea adopta-
tă ar putea influenţa deciziile utilizatorilor vizaţi. Pragul de semni-ficaţie 
este analizat în contextul factorilor cantitativi şi ai celor calitativi, cum ar 
fi magnitudinea relativă, natura şi magnitudinea efectului acestor factori 
asupra evaluării şi măsurării problematicii şi interesele utilizatorilor vizaţi. 
Evaluarea pragului de semnificaţie şi importanţa relativă a factorilor calita-
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tivi şi cantitativi într-o anumită misiune sunt aspecte pentru care se aplică 
raţionamentul profesional. 

24. Practicianul trebuie să reducă riscul misiunii de asigurare la un nivel 
acceptabil de scăzut în împrejurările misiunii. Într-o misiune de asigu-
rare rezonabilă, practicianul reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel 
acceptabil de scăzut în împrejurările misiunii pentru a obţine o asigurare re-
zonabilă ca bază pentru  exprimarea unei concluzii pozitive. Nivelul riscu-
lui misiunii de asigurare este mai mare într-o misiune de asigurare limitată 
decât într-o misiune cu asigurare rezonabilă din cauza naturii, momentului 
şi ariei de cuprindere diferite a procedurilor de culegere a probelor. Totuşi, 
într-o misiune de asigurare limitată, combinarea naturii, momentului şi ari-
ei de cuprindere a procedurilor de culegere a probelor este cel puţin sufi-
cientă pentru ca practicianul să obţină un nivel de asigurare acceptabil ca 
bază pentru o formă negativă a exprimării. Pentru a fi acceptabil, nivelul de 
asigurare obţinut este de dorit să sporească încrederea utilizatorilor vizaţi 
în legătură cu o informaţie până la un nivel care este evident mai mult decât 
neînsemnat. 

25. Paragraful 49 al Cadrului general arată că, în general, riscul misiunii de 
asigurare cuprinde riscul inerent, riscul de control şi riscul de detectare. 
Modul în care practicianul analizează fiecare din aceste componente este 
influenţat de împrejurările misiunii, în special de natura problematicii şi de 
natura misiunii: dacă este efectuată o misiune de asigurare rezonabilă sau o 
misiune de asigurare limitată. 

Utilizarea activităţii unui expert 
26. Atunci când se apelează la un expert pentru colectarea şi evaluarea 

probelor, practicianul şi expertul trebuie, în combinaţie, să posede 
competenţa şi cunoştinţe adecvate despre problematică şi criteriile uti-
lizate, pentru ca practicianul să stabilească dacă s-au obţinut probe 
suficiente şi adecvate. 

27. Problematica şi criteriile aferente pentru anumite misiuni de asigurare se 
pot compune dintr-o serie de elemente care solicită cunoştinţe şi aptitudini 
specializate în colectarea şi evaluarea probelor. În astfel de situaţii, practi-
cianul poate hotărî să apeleze la persoane din alte discipline profesionale, 
denumite experţi, care au aptitudinile şi cunoştinţele necesare. Acest stan-
dard ISAE nu oferă îndrumări cu privire la folosirea unui expert pentru 
misiunile în care există o responsabilitate comună şi în care raportarea se 
face de practician împreună cu unul sau mai mulţi experţi. 
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28. Diligenţa profesională este o virtute profesională necesară pentru toate per-
soanele, inclusiv experţi, implicate într-o misiune de asigurare. Persoanelor 
implicate în misiuni de asigurare li se vor atribui responsabilităţi diferite. 
Măsura competenţei necesară pentru îndeplinirea acestor misiuni va varia 
în funcţie de natura responsabilităţilor lor. Deşi experţii nu necesită aceeaşi 
competenţă ca practicianul în executarea tuturor componentelor unei mi-
siuni de asigurare, practicianul stabileşte dacă experţii cunosc suficient de 
bine acest standard pentru a le permite să coreleze munca atribuită lor cu 
obiectivul misiunii. 

29. Practicianul adoptă proceduri de controlul calităţii care vizează responsa-
bilitatea fiecărei persoane care efectuează misiunea de asigurare, inclusiv 
apelarea la serviciile unor experţi care nu sunt profesionişti contabili pentru 
a asigura conformitatea cu acest ISAE şi cu alte standarde relevante în con-
textul responsabilităţilor lor. 

30. Practicianul trebuie să fie implicat în misiune şi să înţeleagă activitatea 
pentru care se face apel la serviciile unui expert în măsura în care este 
suficientă pentru a-i permite practicianului să accepte responsabilita-
tea pentru concluzia referitoare la problematica respectivă. Practicia-
nul analizează măsura în care este rezonabil să apeleze la serviciile unui 
expert pentru formularea concluziei. 

31. Nu se aşteaptă ca practicianul să posede aceleaşi cunoştinţe şi aptitudini 
specializate ca expertul. Totuşi, practicianul trebuie să aibă cunoştinţe re-
zonabile pentru a:
(a) Defini obiectivele activităţii desemnate şi modul în care această activi-

tate se corelează cu obiectivul misiunii; 
(b) Analiza caracterul rezonabil al ipotezelor, metodelor şi surselor de date 

utilizate de expert; şi 
(c) Analiza caracterul rezonabil al constatărilor expertului în raport cu cir-

cumstanţele misiunii şi concluziile practicianului. 
32. Practicianul trebuie să obţină probe suficiente şi adecvate că munca 

depusă de expert este adecvată pentru scopul misiunii de asigurare. 
Practicianul evaluează suficienţa şi gradul de adecvare a probelor oferite de 
expert prin analizarea: 
(a) Competenţei profesionale, inclusiv a experienţei şi obiectivităţii exper-

tului; 
(b) Caracterului rezonabil al ipotezelor, metodelor şi surselor de date uti-

lizate de expert; şi 
(c) Caracterului rezonabil şi semnificaţiei constatărilor expertului în raport 

cu circumstanţele misiunii şi concluzia practicianului. 
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Obţinerea probelor 
33. Practicianul trebuie să obţină suficiente probe adecvate care să stea 

la baza concluziei. Suficienţa este o măsură a cantităţii probelor. Gradul 
de adecvare este o măsură a calităţii probelor, prin aceasta înţelegându-se 
relevanţa şi credibilitatea acestora. Practicianul analizează relaţiile dintre 
costul obţinerii probelor şi utilitatea informaţiilor obţinute. Totuşi, aspectul 
dificultăţii sau cheltuielilor pe care le implică nu reprezintă o bază validă 
pentru omiterea unei proceduri de strângere a probelor pentru care nu exis-
tă alternativă. Practicianul foloseşte raţionamentul profesional şi exercită 
scepticismul profesional în evaluarea cantităţii şi calităţii probelor, adică a 
suficienţei şi gradului lor de adecvare, pentru a susţine raportul de asigurare. 

34. O misiune de asigurare rareori implică autentificarea documentaţiei şi nici 
practicianul nu este pregătit sau nu este expert într-o astfel de autentificare. 
Totuşi, practicianul analizează credibilitatea informaţiilor care urmează să 
fie folosite ca probe, spre exemplu fotocopii, faxuri, filme sau documente 
electronice, inclusiv analizarea controalelor, atât în etapa de pregătire, cât 
şi în etapa de realizare a acestora, acolo unde este relevant. 

35. Obţinerea de probe suficiente şi adecvate într-o misiune de asigurare repre-
zintă proces repetitiv, sistematic în cadrul misiunii, şi care implică: 
(a) Obţinerea unei înţelegeri a problematicii şi a altor împrejurări ale misi-

unii care, în funcţie de natura problematicii, includ o înţelegere a con-
trolului intern; 

(b) Pe baza acestei înţelegeri, evaluarea riscului ca informaţia să fie dena-
turată în mod semnificativ; 

(c) Ca reacţie la riscurile evaluate, elaborarea răspunsurilor generale şi de-
terminarea naturii, momentului şi întinderii procedurilor ulterioare; 

(d) Efectuarea procedurilor ulterioare legate în mod clar de riscurile iden-
tificate, folosirea unei combinaţii între inspecţie, confirmare, observa-
re, recalculare, reefectuare, proceduri analitice şi intervievări. Astfel de 
proceduri ulterioare implică proceduri de fond, inclusiv obţinerea de 
informaţii coroborate din surse independente de entitate şi, în funcţie 
de natura problematicii, testarea eficienţei operaţionale a controalelor; 

(e) Evaluarea suficienţei şi gradului de adecvare a probelor. 
36. „Asigurare rezonabilă” este mai puţin decât asigurare absolută. Reducerea 

la zero a riscului misiunii de asigurare rareori se poate obţine şi nu este efi-
cientă din punct de vedere al costurilor ca rezultat al unor factori precum: 

 y Folosirea testării selective; 
 y Limitărilor inerente ale controlului intern; 
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 y Faptul că multe dintre probele pe care le are la dispoziţie practicianul 
sunt mai degrabă persuasive decât conclusive; 

 y Folosirea raţionamentului în strângerea şi evaluarea probelor şi formarea 
concluziilor pe baza acelor probe; 

 y În unele cazuri, caracteristicile problematicii. 
37. Atât misiunile de asigurare rezonabilă, cât şi cele de asigurare limitată, cer 

aplicarea unor aptitudini şi tehnici de asigurare şi colectarea de probe sufi-
ciente şi adecvate ca parte a unui proces repetitiv şi sistematic al misiunii 
care include obţinerea unei înţelegeri a problematicii şi a altor împrejurări 
ale misiunii. Natura, momentul şi întinderea procedurilor pentru strângerea 
probelor adecvate şi suficiente într-o misiune de asigurare limitată sunt, 
totuşi, limitate în mod deliberat în comparaţie cu o misiune de asigurare re-
zonabilă. Pentru unele problematici pot fi standarde ISAE specifice care să 
ofere îndrumări referitoare la procedurile pentru strângerea probelor adec-
vate şi suficiente pentru o misiune de asigurare limitată. În absenţa unui 
standard ISAE specific, procedurile pentru strângerea probelor adecvate 
suficiente va depinde de împrejurările misiunii, în special: problematica şi 
necesităţile utilizatorilor vizaţi şi ale părţii angajatoare, inclusiv constrân-
gerile relevante de timp şi de cost. Atît pentru misiunile de asigurare re-
zonabilă, cât şi pentru cele de asigurare limitată, dacă practicianul devine 
conştient de un aspect care îl face să se întrebe dacă trebuie făcută o modi-
ficare semnificativă a informaţiilor referitoare la problematică, practicianul 
urmăreşte aspectul respectiv efectuând alte proceduri suficiente pentru a-i 
permite să raporteze. 

Declaraţiile părţii responsabile 
38. Practicianul trebuie să obţină declaraţii de la partea responsabilă, 

dacă este cazul. Confirmarea în scris sau declaraţia verbală reduce posibi-
litatea unor neînţelegeri între practician şi partea responsabilă. În special, 
practicianul cere de la partea responsabilă o declaraţie în scris în care se 
evaluează sau cuantifică problematica în funcţie de anumite criterii identi-
ficate, indiferent dacă se intenţionează sau nu ca acesta să fie pusă la dis-
poziţia utilizatorilor vizaţi. În lipsa unei declaraţii scrise, practicianul poate 
formula o concluzie cu rezerve sau poate declara imposibilitatea exprimării 
unei concluzii datorită limitării ariei de aplicabilitate a misiunii. Practicia-
nul poate include, de asemenea, o restricţie cu privire la folosirea raportului 
de asigurare. 

39. Pe durata unei misiuni de asigurare, partea responsabilă оi poate da decla-
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raţii practicianului, ca răspuns la întrebări specifice sau chiar dacă nu sunt 
solicitate. Atunci când astfel de declaraţii se referă la aspecte care sunt 
semnificative pentru evaluarea sau măsurarea problematicii, practicianul: 
(a) Evaluează credibilitatea şi conformitatea lor cu alte probe obţinute, in-

clusiv cu alte declaraţii; 
(b) Analizează dacă cei care fac declaraţiile sunt bine informaţi în legătură 

cu anumite aspecte; 
(c) Obţine probe coroborante în cazul unei misiuni de asigurare rezonabi-

lă. Practicianul poate căuta, de asemenea, probe coroborante şi în cazul 
unei misiuni de asigurare limitată. 

40. Declaraţiile făcute de partea responsabilă nu pot înlocui alte probe pe care 
practicianul le poate considera în mod rezonabil ca fiind disponibile. O in-
capacitate de a obţine probe adecvate şi suficiente referitoare la un anumit 
aspect care are, sau poate avea, un efect semnificativ asupra evaluării sau 
cuantificării problematicii; atunci când astfel de probe sunt în mod obiş-
nuit disponibile, incapacitatea obţinerii lor constituie o limitare a ariei de 
aplicabilitate a misiunii, chiar dacă s-a primit o declaraţie din partea părţii 
responsabile în legătură cu acea problemă. 

Analizarea evenimentelor ulterioare 
41. Practicianul trebuie să analizeze efectul evenimentelor ulterioare atât 

asupra problematicii avute în vedere, cât şi asupra raportului, până la 
data raportului de asigurare. Măsura în care practicianul analizează eve-
nimentele ulterioare depinde de probabilitatea ca astfel de evenimente să 
afecteze problematica şi gradul de adecvare a concluziilor practicianului. 
Pentru anumite misiuni de asigurare, analizarea evenimentelor ulterioare 
poate să nu fie relevantă datorită naturii problematicii. De exemplu, atunci 
când misiunea constă în furnizarea unei concluzii referitoare la exactitatea 
unui rezultat statistic la un moment dat, evenimentele care apar după acel 
moment, dar înainte de data raportului practicianului, pot să nu afecteze 
concluzia şi să nu determine nici apariţia necesităţii de a le prezenta în ra-
portul statistic sau în raportul de asigurare. 

Documentaţie 
42. Practicianul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante 

pentru furnizarea probelor în vederea susţinerii concluziei exprimate 
în raportul practicianului şi pentru furnizarea probelor privind execu-
tarea misiunii de asigurare în conformitate cu standardele aplicabile. 

43. Documentaţia include înregistrarea tuturor raţionamentelor făcute  de prac-
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tician asupra tuturor aspectelor semnificative care solicită exercitarea ra-
ţionamentului profesional, împreună cu concluzia practicianului asupra 
acestora. În situaţiile care implică chestiuni dificile de principiu sau raţi-
onament, documentaţia include faptele relevante care erau cunoscute de 
practician la momentul la care s-a tras concluzia. 

44. Nu este nici necesară şi nici practică documentarea fiecărui aspect pe care-
l analizează practicianul. La aplicarea raţionamentului profesional pentru 
evaluarea cantitativă a documentaţiei ce urmează a fi întocmită şi păstrată, 
poate fi util ca practicianul să analizeze ceea ce este necesar pentru a ajuta 
un alt practician, care nu are o experienţă anterioară în ce priveşte misiunea 
respectivă, să înţeleagă munca efectuată şi baza principalelor decizii luate 
(dar nu aspectele detaliate ale misiunii). Celălalt practician poate înţelege 
aspectele detaliate ale misiunii doar după discutarea lor cu practicianul care 
a întocmit documentaţia. 

Întocmirea raportului de asigurare 
45. Practicianul trebuie să decidă dacă au fost obţinute probe adecvate şi 

suficiente pentru susţinerea concluziei exprimate în raportul de asigu-
rare. La elaborarea concluziei, practicianul analizează toate probele rele-
vante obţinute, indiferent dacă par să se coroboreze sau să vină în contra-
dicţie cu aspectul cercetat. 

46. Raportul de asigurare trebuie să fie în scris şi trebuie să conţină o ex-
primare clară a concluziei practicianului în legătură cu problematica 
analizată. 

47. Formele orale sau alte forme de exprimare a concluziilor pot fi greşit înţe-
lese în lipsa unui raport scris. Din acest motiv, practicianul nu raportează 
verbal sau prin folosirea unor simboluri fără a oferi un raport definitiv de 
asigurare care este oferit ori e câte ori este oferit şi raportul verbal sau când 
este folosit un simbol. Spre exemplu, un simbol ar putea fi hyperlink-ul la 
un raport de asigurare publicat pe Internet. 

48. Acest ISAE nu cere un format standardizat pentru raportare cu privire la 
toate misiunile de asigurare. În schimb, în paragraful 49, identifică elemen-
tele de bază pe care urmează să le includă raportul de asigurare. Rapoartele 
de asigurare sunt întocmite în funcţie de împrejurările misiunii. Practicia-
nul alege o „formă scurtă” sau „o formă lungă” de raportare pentru a facili-
ta comunicarea cu posibilii utilizatori. Rapoartele „formă scurtă” includ de 
obicei doar elementele de bază. Rapoartele „forma lungă” descriu adesea 
în detalii termenii misiunii, criteriile care au fost folosite, rezultatele refe-
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ritoare la un anumit aspect al misiunii şi, în unele cazuri, recomandările, 
precum şi elementele de bază. Orice rezultate sau recomandări sunt clar 
separate de concluzia practicianului referitor la informaţia analizată, iar 
formularea folosită în prezentarea acestora arată clar că nu sunt menite să 
influenţeze concluzia practicianului. Practicianul poate folosi titluri, para-
grafe numerotate, caractere tipografice, spre exemplu îngroşarea textului, 
sau alte mecanisme pentru a îmbunătăţi claritatea şi lizibilitatea raportului 
de asigurare. 

Conţinutul raportului de asigurare 
49. Raportul de asigurare trebuie să includă următoarele elemente de bază: 

(a) Un titlu care arată clar că raportul este un raport de asigurare 
independent4: un titlu adecvat ajută la identificarea naturii raportului 
de asigurare şi distingerea lui de rapoartele emise de alţii, cum ar fi a 
celor nu trebuie să respecte aceleaşi cerinţe de etică pe care le respectă 
un practician. 

(b) Un destinatar: un destinatar identifică partea sau părţile cărora li se 
adresează raportul de asigurare. Ori de câte ori este posibil, raportul de 
asigurare este adresat tuturor posibililor utilizatori, dar în unele cazuri 
pot fi şi alţi utilizatori cărora le este adresat. 

(c) O identificare şi o descriere a informaţiilor analizate şi, atunci când 
este cazul, problematica: aceasta include, spre exemplu: 

 y Momentul în timp sau perioada de timp la care se referă evaluarea sau 
cuantificarea problematicii; 

 y Dacă este cazul, numele entităţii sau al componentei entităţii la care se 
referă problematica; 

 y explicare a acelor caracteristici ale problematicii sau informaţiilor pe 
care posibilii utilizatori trebuie să le cunoască, precum şi modul în care 
aceste caracteristici pot influenţa precizia evaluării sau măsurării pro-
blematicii în comparaţie cu criteriile identificate sau caracterul persua-
siv al probelor obţinute. Spre exemplu: 

 ○ Gradul în care informaţia analizată este cantitativă versus calitativă, 
obiectivă versus subiectivă, istorică versus de perspectivă;

 ○ Modificările intervenite în problematică sau în alte împrejurări ale 
misiunii care afectează comparabilitatea informaţiilor de la o peri-
oadă la alta. 

Atunci când concluzia practicianului este formulată în termenii declaraţii-
lor părţii responsabile, acea declaraţie este anexată la raportul de asigurare, 

4 Vezi nota de subsol 2
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reprodusă în raportul de asigurare sau se face trimitere la o sursă care este 
oferită utilizatorilor vizaţi. 
(d) Identificarea criteriilor: raportul de asigurare identifică criteriile pe 

baza cărora a fost evaluată sau cuantificată problematica astfel încât 
posibilii utilizatori să înţeleagă baza pe care şi-a format concluzia prac-
ticianul. Raportul de asigurare poate include criterii, sau se poate referi 
la ele dacă sunt incluse în declaraţia întocmită de partea responsabilă 
şi care este pusă la dispoziţia posibililor utilizatori sau dacă sunt dis-
ponibile din alte surse uşor accesibile. Practicienii analizează dacă este 
relevant pentru împrejurările date, să prezinte: 

 y Sursa criteriilor şi dacă criteriile sunt cuprinse sau nu în legi sau regle-
mentări sau sunt publicate de organisme autorizate sau recunoscute ale 
experţilor care respectă un proces bine stabilit, transparent, adică dacă 
sunt criterii prestabilite în contextul problematicii (şi dacă nu sunt, o 
descriere a faptului pentru care sunt considerate adecvate); 

 y Metodele de cuantificare folosite atunci când criteriile permit alegerea 
între o serie de metode; 

 y Orice interpretări semnificative făcute în aplicarea criteriilor în împreju-
rările misiunii; şi 

 y Dacă au fost modificări ale metodelor de cuantificare folosite. 
(e) Acolo unde este adecvat, o descriere a oricăror limitări semnifica-

tive, inerente asociate cu evaluarea sau cuantificarea problematicii 
pe baza criteriilor: deşi în unele cazuri este foarte probabil ca limită-
rile inerente să fie bine înţelese de cititorii raportului de asigurare, în 
unele cazuri poate fi adecvat să se facă referiri explicite la acestea în ra-
portul de asigurare. Spre exemplu, într-un raport de asigurare referitor 
la eficienţa controlului intern, poate fi adecvat să se precizeze că eva-
luarea istorică a eficienţei nu este relevantă pentru perioadele viitoare, 
din cauza riscului ca aceste controale interne să devină inadecvate din 
cauza modificării condiţiilor sau datorită faptului că gradul de confor-
mitate cu politicile sau procedurile se poate deteriora.

(f) Atunci când criteriile folosite pentru a evalua sau cuantifica pro-
blematica sunt disponibile doar pentru o serie de utilizatori desem-
naţi sau sunt relevante numai pentru un scop special, o declaraţie 
care restricţionează folosirea raportului de asigurare doar de către 
cei desemnaţi sau pentru scopul respectiv: în plus, ori de câte ori ra-
portul de asigurare se adresează doar unor utilizatori desemnaţi sau are 
un scop special, practicianul ia în considerare declararea acestui aspect 
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în raportul de asigurare5. Aceasta îi avertizează pe cititori că raportul 
este restricţionat pentru uzul unor utilizatori specifici sau pentru un 
scop specific. 

(g) O declaraţie pentru a identifica partea responsabilă şi pentru a 
descrie responsabilităţile părţii responsabile şi responsabilităţile 
practicianului: aceasta informează utilizatorii desemnaţi că partea res-
ponsabilă răspunde pentru problematica în cauză în cazul unei misiuni 
de raportare directă, sau pentru informaţiile referitoare la problematică, 
în cazul unei misiuni bazate pe afirmaţii6, şi că rolul practicianului este 
de a exprima independent o concluzie în legătură cu informaţiile refe-
ritoare la problematică. 

(h) O declaraţie că misiunea a fost efectuată în conformitate cu ISAE: 
acolo unde există un ISAE specific, acel ISAE ar putea cere ca raportul 
de asigurare să facă referire în mod specific la el. 

(i) Un rezumat al activităţii desfăşurate: rezumatul va ajuta utilizatorii 
desemnaţi să înţeleagă natura asigurării transmise de raportul de asigu-
rare. ISA 700 „Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare”7 
şi ISRE 2400 „Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare” oferă îndru-
mări pentru un tip adecvat de rezumat. 
Acolo unde nici un ISAE specific nu oferă îndrumări referitoare la 
strângerea probelor pentru o anumită problematică, rezumatul ar putea 
include o descriere mai detaliată a activităţii desfăşurate. 
Deoarece într-o misiune de asigurare limitată o apreciere a naturii, mo-
mentului şi întinderii proceselor de strângere a probelor efectuate este 
esenţială pentru înţelegerea asigurării transmise printr-o concluzie ex-
primată în formă negativă, rezumatul activităţii desfăşurate:
(i) Este de obicei mai detaliat decât pentru misiunile de asigurare rezo-

nabilă şi identifică limitările cu privire la natura, momentul şi aria 
de cuprindere a proceselor de strângere a probelor. Poate fi adecvat 
să se indice procedurile care nu au fost efectuate şi care în mod 

5 În timp ce un raport poate fi restricţionat ori de câte ori  este destinat doar unor utilizatori vizaţi 
sau pentru un scop special, absenţa restricţiilor privind un cititor anume sau un anumit scop nu 
arată în sine o responsabilitate legală datorată de practician în relaţie cu acel cititor sau cu scopul 
respectiv. Responsabilitatea legală apare doar în funcţie de împrejurările legale pentru fiecare caz 
şi pentru fiecare jurisdicţie relevantă.
6 Referirea la paragraful 10 al cadrului general pentru o explicaţie pentru diferenţa dintre o misi-
une directă şi o misiune bazată pe afirmaţii.
7 ISA 700 „Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare” a fost retras în decembrie 2006 o 
dată cu intrarea în vigoare a ISA 700 „Raportul auditorului independent asupra unui set complet de 
situaţii financiare cu scop general”.
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obişnuit ar fi fost efectuate într-o misiune de asigurare rezonabilă; 
şi 

(ii) Prevede că procedurile de strângere a probelor sunt mai limitate de-
cât în misiunea de asigurare rezonabilă şi că, prin urmare, se obţine 
o asigurare mai mică decât într-o misiune de asigurare rezonabilă. 

(j) Concluzia practicianului: acolo unde o problematică este formată 
dintr-o serie de aspecte, pot fi oferite concluzii separate cu privire la 
fiecare aspect. Cum nu toate aceste concluzii se referă la acelaşi tip de 
proceduri de strângere a probelor, fiecare concluzie este exprimată în 
forma care este adecvată fie pentru o misiune de asigurare rezonabilă, 
fie pentru o misiune de asigurare limitată. 
Acolo unde este adecvat, concluzia trebuie să informeze utilizatorii 
desemnaţi de contextul în care trebuie citită concluzia practicianu-
lui: concluzia practicianului poate include, spre exemplu, următoarea 
formulare: „Această concluzie a fost obţinută pe baza şi face obiectul 
limitărilor inerente subliniate în altă parte în acest raport independent 
de asigurare”. Această formulare ar fi adecvată spre exemplu, atunci 
când raportul include o explicaţie a unor caracteristici speciale ale pro-
blematicii pe care ar trebui să le cunoască utilizatorul desemnat. 
Într-o misiune de asigurare rezonabilă, concluzia trebuie exprima-
tă în formă pozitivă: spre exemplu: „În opinia noastră, controlul in-
tern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile 
XYZ” sau „În opinia noastră, afirmaţiile părţii responsabile conform 
cărora controlul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, 
bazat pe criteriile XYZ sunt corect declarate”. 
Într-o misiune de asigurare limitată, concluzia trebuie să fie expri-
mată în formă negativă: spre exemplu: „Bazându-ne pe activitatea 
descrisă în acest raport, nu am sesizat nimic care să ne facă să credem 
că controlul intern nu este eficace, sub toate aspectele semnificative, 
bazându-ne pe criteriile XYZ” sau „Bazându-ne pe activitatea noastră 
descrisă în acest raport, nu am sesizat nimic care să ne facă să credem 
că afirmaţiile părţii responsabile conform cărora controlul intern este 
eficace, sub toate aspectele semnificative, având la bază criteriile XYZ 
nu sunt corect declarate.” 
Atunci când un practician exprimă o concluzie care este alta decât 
o concluzie fără rezerve, raportul de asigurare trebuie să conţină 
o descriere clară a tuturor motivelor (vezi de asemenea paragrafele 
51 – 53). 
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(k) Data raportului de asigurare: aceasta informează utilizatorii desem-
naţi că practicianul a analizat efectul pe care evenimentele de până la 
acea dată l-au avut asupra informaţiilor problematicii şi asupra rapor-
tului de asigurare. 

(l) Numele firmei sau al practicianului şi o locaţie specifică, ce în mod 
obişnuit este oraşul în care practicianul îşi are biroul care are res-
ponsabilitatea pentru misiune: aceasta informează utilizatorii vizaţi 
cu privire la persoana sau firma care îşi asumă responsabilitatea pentru 
misiune. 

50. Practicianul poate extinde raportul de asigurare pentru a include şi alte 
informaţii şi explicaţii care nu sunt destinate să influenţeze concluziile 
practicianului. Spre exemplu, detalii privind calificarea şi experienţa prac-
ticianului şi a altor persoane implicate în misiune, prezentarea niveluri-
lor pragurilor de semnificaţie, rezultatele referitoare la aspecte specifice 
ale misiunii şi recomandări. Practicianul va include astfel de informaţii 
în funcţie de semnificaţia acestora pentru nevoile utilizatorilor desemnaţi. 
Informaţiile suplimentare sunt clar separate de concluzia practicianului şi 
formulate astfel încât să nu influenţeze acea concluzie. 

Concluzii cu rezerve, concluzii contrare şi declararea imposibilităţii 
exprimării unei concluzii 
51. Practicianul nu trebuie să exprime o concluzie fără rezerve atunci când 

există următoarele împrejurări şi, în raţionamentul practicianului, efec-
tul asupra aspectului avut în vedere este sau poate fi semnificativ: 
(a) există o limitare a ariei de aplicabilitate a activităţii practicianului, 

adică există anumite circumstanţe care îl împiedică pe practician, 
sau partea responsabilă sau partea angajatoare impune o anumită 
restricţie care împiedică practicianul să obţină probele cerute pen-
tru a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel adecvat. Prac-
ticianul trebuie să exprime o concluzie cu rezerve sau să declare 
imposibilitatea exprimării unei opinii; 

(b) În cazurile în care: 
(i) Concluzia practicianului este formulată în termenii afirmaţiilor 

părţii responsabile şi afirmaţia nu este corect declarată sub toa-
te aspectele semnificative; sau 

(ii) concluzia practicianului este formulată direct în termenii pro-
blematicii şi criteriilor şi informaţiile referitoare la problematic 
conţin denaturări semnificative8, practicianul trebuie să expri-

8 În misiunile de raportare directă în care problematica este prezentată doar în concluzia prac-
ticianului, iar practicianul ajunge la concluzia că problematica nu este în concordanţă, sub toate 
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me o concluzie cu rezerve sau contrară; sau 
(c) Când practicianul descoperă, după ce misiunea a fost acceptată, 

că nu sunt adecvate criteriile sau problematica nu este adecvată 
pentru o misiune de asigurare. Practicianul trebuie să exprime: 
(i) O concluzie cu rezerve sau o concluzie contrară atunci când ale-

gerea unor criterii inadecvate sau o problematică inadecvată ar 
putea induce în eroare utilizatorii desemnaţi; sau 

(ii) O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilităţii exprimă-
rii unei concluzii în alte cazuri. 

52. Practicianul trebuie să exprime o concluzie cu rezerve atunci când 
efectul unui aspect nu este atât de semnificativ sau înşelător încât să 
necesite o concluzie contrară sau declararea imposibilităţii de expri-
mare a unei concluzii. O concluzie cu rezerve este exprimată de ma-
niera „cu excepţia...” efectelor aspectelor la care se referă rezervele. 

53. În acele cazuri în care concluzia fără rezerve a practicianului ar fi formulată 
în termenii afirmaţiilor părţii responsabile şi acea afirmaţie a identificat şi 
descris în mod adecvat că informaţiile referitoare la problematică conţin 
denaturări semnificative, practicianul fie: 
(a) Exprimă o concluzie cu rezerve sau contrară formulată direct în terme-

nii problematicii şi ai criteriilor; 
(b) Dacă se solicită în mod special prin termenii misiunii să formuleze 

concluzia în termenii afirmaţiilor părţii responsabile, exprimă o con-
cluzie fără rezerve, dar accentuează aspectul referindu-se în mod spe-
cific la el în raportul de asigurare 

Alte responsabilităţi de raportare 
54. Practicianul trebuie să analizeze alte responsabilităţi de raportare, in-

clusiv adecvarea comunicării celor însărcinaţi cu guvernanţa a aspec-
telor relevante, de interes pentru guvernanţă, care reies din misiunea 
de asigurare.

55. În acest ISAE „guvernanţa” descrie rolul persoanelor cărora le este încre-
dinţată supravegherea, controlul şi conducerea unei părţi responsabile9. 

aspectele semnificative, cu criteriile, spre exemplu: „În opinia noastră, cu excepţia (...) controlul 
intern este eficient sub toate aspectele semnificative, bazându-ne pe criteriile XYZ”, o astfel de 
concluzie trebuie considerată cu rezerve (sau contrară, după cum este cazul).
9 În multe ţări, principiile guvernanţei au fost elaborate ca puncte de referinţă pentru stabilirea 
unui bun comportament de guvernanţă. Astfel de principii adesea se concentrează asupra compani-
ilor cotate la bursă; ele pot servi, totuşi, şi pentru îmbunătăţirea guvernanţei altor tipuri de entităţi. 
Nu există un singur model de bună guvernanţă. Structurile şi practicile de guvernanţă diferă de la 
o ţară la alta.
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Persoanele însărcinate cu guvernanţa trebuie, de obicei, să se asigure că 
entitatea îşi atinge obiectivele şi că se face raportarea către părţile intere-sa-
te. Dacă partea angajatoare este diferită de partea responsabilă, poate să nu 
fie adecvat să se comunice direct cu partea responsabilă sau cu persoanele 
însărcinate cu guvernanţa peste partea responsabilă. 

56. În acest ISAE „aspecte relevante de interes pentru guvernanţă” sunt cele 
care apar din misiunea de asigurare şi, în opinia practicianului, sunt deopo-
trivă importante şi relevante pentru persoanele însărcinate cu guvernanţa. 
Aspectele relevante de interes pentru guvernanţă includ doar acele aspecte 
pe care practicianul le-a sesizat când efectua misiunea de asigurare. Dacă 
termenii misiunii nu cer în mod specific aceasta, practicianului nu i se cere 
să stabilească proceduri cu scopul principal de a identifica aspectele de 
interes pentru guvernanţă. 

Data intrării în vigoare 
57. Acest ISAE este în vigoare pentru misiunile de asigurare pentru care rapor-

tul este datat cu 1 ianuarie 2005 sau după această dată. Aplicarea înainte de 
această dată este permisă. 

Perspectiva sectorului public 
1. Acest ISAE este aplicabil pentru toţi profesioniştii contabilii din sectorul 

public care sunt independenţi de entitatea pentru care efectuează misiu
nea de asigurare. Acolo unde profesioniştii contabili din sectorul public nu 
sunt independenţi de entitatea pentru care efectuează o misiune de asigu
rare, acest ISAE trebuie să fie aplicat cu referire specifică la îndrumările 
din notele de subsol 2 şi 4.  
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Introducere  
1. Scopul acestui Standard Internaţional privind Misiunile de Asigurare 

(ISAE) este de a stabili standarde şi de a oferi recomandări privind misiu-
nile de examinare şi raportarea asupra informaţiilor financiare prognozate, 
inclusiv privind procedurile de examinare prezumţii pentru cea mai bună 
estimare şi cele ipotetice. Acest ISAE nu se aplică în cazul examinării in-
formaţiilor financiare prognozate exprimate la modul general sau în ter-
meni narativi, aşa cum sunt cele din discuţiile şi analizele conducerii din 
raportul anual al entităţii, cu toate că multe dintre procedurile menţionate 
în cadrul acestui standard pot fi adecvate unei astfel de examinări. 

2. Într-o misiune de examinare a informaţiilor financiare prognozate, au-
ditorul trebuie să obţină probe suficiente şi adecvate care să demon-
streze dacă: 
(a) Prezumţiile conducerii pentru cea mai bună estimare pe care se 

bazează informaţiile financiare prognozate nu sunt nerezonabile, 
şi în cazul prezumţiilor teoretice, astfel de prezumţii sunt consec-
vente cu scopul informaţiilor;

(b) Informaţiile financiare prognozate sunt corect întocmite pe baza 
prezumţiilor; 

(c) Informaţiile financiare prognozate sunt corect prezentate şi toate 
prezumţiile semnificative sunt prezentate în mod adecvat, inclu-
zând şi o indicaţie clară dacă sunt prezumţii pentru cea mai bună 
estimare sau prezumţii teoretice; şi 

(d) Informaţiile financiare prognozate sunt întocmite pe o bază con-
secventă cu situaţiile financiare istorice, utilizând principii conta-
bile adecvate. 

3. „Informaţii financiare prognozate” înseamnă informaţii financiare bazate 
pe prezumţii privind evenimentele ce pot avea loc în viitor şi potenţialele 
măsuri ale entităţii. Natura lor este foarte subiectivă şi întocmirea lor cere 
din plin exercitarea raţionamentului profesional. Informaţiile financiare 
prognozate pot lua forma unor previziuni, a unor proiecţii sau a unor com-
binaţii între acestea două, de exemplu, un an de previziuni plus cinci ani de 
proiecţii. 

4. O „previziune” înseamnă informaţii financiare întocmite pe baza prezum-
ţiilor privind evenimentele viitoare pe care conducerea le aşteaptă să aibă 
loc, precum şi pe baza măsurilor pe care conducerea intenţionează să le ia 
la data la care informaţiile sunt întocmite (prezumţii privind cea mai bună 
estimare). 
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5. O „proiecţie” este reprezentată de informaţiile financiare prognozate întoc-
mite pe baza: 
(a) Prezumţiilor teoretice privind evenimentele viitoare şi a măsurilor lua-

te de conducere, dar care nu se aşteaptă  în mod necesar, să aibă loc, ca 
în cazul în care unele entităţi sunt în faza de demarare activităţii sau în 
faza unei schimbări radicale în ceea ce priveşte natura activităţii; sau 

(b) A unei combinaţii între prezumţiile privind cea mai bună estimare şi 
prezumţii teoretice. 

Astfel de informaţii ilustrează consecinţele posibile la data la care informa-
ţiile sunt întocmite, dacă evenimentele şi acţiunile ar avea loc (un scenariu 
de tipul „ce s-ar întâmpla dacă”). 

6. Informaţiile financiare prognozate pot include situaţii financiare sau unul 
ori mai multe elemente ale situaţiilor financiare şi pot fi întocmite:
(a) Ca un instrument de lucru intern al conducerii, de exemplu, pentru a 

ajuta la evaluarea unei posibile investiţii de capital; sau 
(b) Pentru a fi distribuite către terţe părţi, de exemplu: 

 y Un prospect pentru a oferi potenţialilor investitori informaţii privind aş-
teptările viitoare. 

 y Un raport anual ce oferă informaţii acţionarilor, organismelor de regle-
mentare şi altor părţi interesate. 

 y Un document ce conţine informaţii adresate creditorilor care poate in-
clude, de exemplu, previziuni ale fluxurilor de trezorerie. 

7. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea informaţiilor fi-
nanciare prognozate, inclusiv de identificarea şi prezentarea prezumţiilor 
pe care acestea se bazează. Auditorului i se poate cere să examineze şi să 
raporteze asupra informaţiilor financiare prognozate pentru a mări credibi-
litatea lor, fie în cazul în care se adresează terţilor, fie în scop intern. 

Asigurarea auditorului referitoare la informaţiile financiare prognozate 
8. Informaţiile financiare prognozate se referă la evenimente şi acţiuni care 

nu au avut încă loc şi s-ar putea să nu aibă loc. Deşi pot exista probe care 
să susţină prezumţiile pe care se bazează informaţiile financiare prognoza-
te, acestea sunt în general orientate spre viitor şi, prin urmare, au o natură 
speculativă, spre deosebire de probele disponibile în mod normal în auditul 
informaţiilor financiare istorice. Auditorul nu este, prin urmare, în poziţia 
de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte posibilitatea realizării rezultatelor 
prezentate în informaţiile financiare prognozate.
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9. În plus, date fiind tipurile de probe disponibile în evaluarea prezumţiilor pe 
care se bazează informaţiile financiare prognozate, poate fi dificil pentru 
auditor să obţină un nivel suficient de încredere pentru exprimarea unei 
opinii pozitive că prezumţiile nu prezintă denaturări semnificative. Prin ur-
mare, în acest ISAE, atunci când raportează asupra caracterului rezonabil 
al prezumţiilor conducerii, auditorul oferă doar o asigurare ce are un nivel 
moderat. Totuşi, atunci când, conform raţionamentului auditorului, s-a ob-
ţinut un nivel adecvat de încredere, acesta nu este împiedicat să exprime o 
asigurare pozitivă în ceea ce priveşte prezumţiile. 

Acceptarea misiunii 
10. Înainte de a accepta o misiune de examinare a informaţiilor financiare pro-

gnozate, auditorul va lua în considerare, printre altele: 
 y Modul în care se intenţionează a se folosi informaţiile. 
 y Dacă informaţiile vor avea o distribuire limitată sau generală.  
 y Natura prezumţiilor, adică, dacă sunt prezumţii pentru cea mai bună es-

timare sau prezumţii teoretice. 
 y Elementele care trebuie incluse în informaţiile respective; şi. 
 y Perioada acoperită de informaţiile respective. 

11. Auditorul nu trebuie să accepte sau, dacă a fost angajat, trebuie să se 
retragă dintr-o misiune atunci când prezumţiile sunt în mod clar nere-
aliste, sau când auditorul consideră că informaţiile financiare progno-
zate nu sunt adecvate în raport cu utilizarea vizată a acestora.

12. Auditorul şi clientul trebuie să cadă de acord asupra termenilor misiu-
nii. Este în interesul atât al entităţii, cât şi al auditorului ca acesta să trimită 
o scrisoare de misiune pentru evitarea neînţelegerilor legate de misiune. O 
scrisoare de misiune trebuie să conţină aspectele tratate în paragraful 10 şi 
să precizeze responsabilităţile conducerii în ceea ce priveşte prezumţiile şi 
în ceea ce priveşte furnizarea tuturor informaţiilor relevante şi a datelor-
sursă folosite la elaborarea prezumţiilor. 

Cunoaşterea clientului 
13. Auditorul trebuie să obţină un nivel suficient de cunoştinţe despre com-

pania-client pentru a fi în măsură să evalueze dacă au fost identificate 
toate prezumţiile semnificative cerute pentru întocmirea informaţiilor 
financiare prognozate. Auditorul se va familiariza, de asemenea, cu pro-
cesul de întocmire a informaţiilor financiare prognozate de către entitate, 
de exemplu, analizând următoarele: 
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 y Controalele interne aplicate asupra sistemului folosit la întocmirea in-
formaţiilor financiare prognozate, precum şi competenţa şi experienţa 
persoanelor care întocmesc informaţiile financiare prognozate. 

 y Natura documentaţiei întocmită de entitate, ce susţine prezumţiile con-
ducerii. 

 y Măsura în care sunt folosite tehnici statistice, matematice şi asistate de 
calculator. 

 y Metodele folosite la elaborarea şi aplicarea prezumţiilor. 
 y Exactitatea informaţiilor financiare prognozate întocmite în perioadele 

anterioare şi motivele abaterilor semnificative. 
14. Auditorul trebuie să analizeze măsura în care este justificată încre-

derea acordată informaţiilor financiare istorice ale entităţii. Auditorul 
are nevoie să cunoască informaţiile financiare istorice ale entităţii pentru 
a evalua dacă informaţiile financiare prognozate au fost întocmite consec-
vent faţă de informaţiile financiare istorice şi pentru a avea un etalon istoric 
la analizarea prezumţiilor conducerii. Auditorul va trebui să stabilească, de 
exemplu, dacă au fost auditate sau revizuite informaţiile istorice relevante 
şi dacă la întocmirea lor au fost utilizate principii contabile acceptate. 

15. Dacă raportul de audit sau revizuire asupra informaţiilor financiare istorice 
din perioada anterioară nu a fost nemodificat, sau dacă entitatea este într-o 
fază de debut a activităţii sale, auditorul va lua în considerare faptele adia-
cente şi efectul informaţiilor financiare prognozate asupra examinării. 

Perioada acoperită 
16. Auditorul trebuie să analizeze perioada de timp acoperită de informa-

ţiile financiare prognozate. Deoarece prezumţiile devin mai speculative 
pe măsură ce lungimea perioadei acoperite creşte, pe măsură ce perioada 
creşte, scade capacitatea conducerii de a elabora prezumţii pentru cea mai 
bună estimare. Perioada nu trebuie extinsă dincolo de momentul la care 
conducerea are o bază rezonabilă pentru a elabora prezumţii. În continuare 
sunt prezentaţi câţiva dintre factorii ce sunt relevanţi pentru analizarea de 
către auditor a perioadei de timp acoperită de informaţiile financiare pro-
gnozate: 

 y Ciclul de operare, de exemplu, în cazul unui proiect mare de construcţie, 
timpul necesar finalizării acestui proiect poate dicta perioada acoperită. 

 y Gradul de credibilitate al prezumţiilor, de exemplu, dacă entitatea in-
troduce un produs nou, perioada prognozată acoperită ar putea fi scurtă 
şi divizată în segmente mici, ca, de exemplu, săptămâni sau luni. În 
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schimb, dacă singura activitate a entităţii este deţinerea unui bun imobil 
în baza unui contract de leasing de lungă durată, ar putea fi rezonabilă o 
perioadă relativ lungă de previzionare. 

 y Nevoile utilizatorilor, de exemplu, informaţiile financiare prognozate 
pot fi întocmite cu ocazia solicitării unui împrumut, pentru perioada de 
timp necesară, pentru a genera fonduri suficiente de rambursare. Altfel, 
informaţiile pot fi întocmite pentru investitori cu ocazia vânzării de obli-
gaţiuni pentru a ilustra intenţia de folosire a sumelor încasate în perioada 
ulterioară. 

Proceduri de examinare 
17. Atunci când se determină natura, momentul şi durata procedurilor de 

examinare, consideraţiile auditorului trebuie să includă: 
(a) Probabilitatea existenţei unor denaturări semnificative; 
(b) Cunoştinţele obţinute în timpul misiunilor anterioare; 
(c) Competenţa conducerii în ceea ce priveşte întocmirea informaţii-

lor financiare prognozate; 
(d) Măsura în care informaţiile financiare prognozate sunt afectate de 

raţionamentul conducerii; şi 
(e) Măsura în care datele care stau la baza întocmirii lor sunt adecvate 

şi credibile. 
18. Auditorul va evalua sursa şi credibilitatea probelor ce susţin prezumţiile 

conducerii pentru cea mai bună estimare. Probe suficiente adecvate ce sus-
ţin astfel de prezumţii vor fi obţinute din surse interne şi externe, inclusiv 
din analizarea prezumţiilor în lumina  informaţiilor istorice şi din evaluarea 
faptului dacă ele se bazează pe planuri pe care entitatea are capacitatea să 
le îndeplinească. 

19. Auditorul va avea în vedere, atunci când sunt utilizate prezumţii teoretice, 
dacă toate implicaţiile semnificative ale acestor prezumţii au fost luate în 
calcul. De exemplu, dacă vânzările sunt prevăzute să crească peste capaci-
tatea de producţie curentă a entităţii, informaţiile financiare prognozate tre-
buie să includă investiţia necesară pentru mărirea capacităţii de producţie 
sau costurile mijloacelor alternative de satisfacere a vânzărilor anticipate, 
cum ar fi producţia subcontractată. 

20. Deşi nu trebuie obţinute probe care să susţină prezumţiile teoretice, audito-
rul trebuie să se asigure că acestea sunt în conformitate cu scopul informa-
ţiilor financiare prognozate şi că nu există motive să creadă că acestea sunt 
în mod evident nerealiste. 
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21. Auditorul trebuie să se asigure că informaţiile financiare prognozate sunt 
întocmite în mod corect pe baza prezumţiilor conducerii, de exemplu, prin 
realizarea unor verificări contabile cum ar fi recalcularea şi revizuirea con-
secvenţei interne, aceasta însemnând că acţiunile pe care conducerea inten-
ţionează să le întreprindă sunt compatibile între ele şi că nu există incon-
secvenţe în determinarea valorilor care se bazează pe variabile comune, 
cum ar fi ratele dobânzii. 

22. Auditorul se va concentra pe măsura în care elementele, care sunt în mod 
particular sensibile la variaţii, vor avea un efect semnificativ asupra re-
zultatelor prezentate în informaţiile financiare prognozate. Aceasta va in-
fluenţa măsura în care auditorul va căuta probe adecvate. Va influenţa, de 
asemenea, evaluarea realizată de către auditor asupra gradului de adecvare 
a prezentării de informaţii. 

23. Atunci când este angajat în examinarea unuia sau a mai multor elemente 
ale informaţiilor financiare prognozate, cum ar fi o situaţie financiară indi-
viduală, este important ca auditorul să analizeze relaţia cu alte componente 
din situaţiile financiare. 

24. Atunci când un interval de timp scurs din perioada curentă este inclus în 
informaţiile financiare prognozate, auditorul trebuie să analizeze măsura în 
care este necesar ca procedurile să fie aplicate informaţiilor istorice. Proce-
durile vor varia în funcţie de circumstanţe, de exemplu, ce interval de timp 
a trecut din perioada prognozată. 

25. Auditorul trebuie să obţină declaraţii scrise din partea conducerii în 
ceea ce priveşte intenţia de utilizare a informaţiilor financiare progno-
zate, exhaustivitatea prezumţiilor semnificative ale conducerii şi asu-
marea de către aceasta a responsabilităţii privind informaţiile financi-
are prognozate. 

Prezentarea şi descrierea informaţiilor 
26. Atunci când evaluează prezentarea informaţiilor financiare prognozate, în 

plus faţă de cerinţele specifice ale oricăror acte normative, reglementări sau 
standarde profesionale relevante, auditorul trebuie să analizeze dacă: 
(a) Prezentarea informaţiilor financiare prognozate are caracter informativ 

şi nu induce în eroare; 
(b) Politicile contabile sunt clar prezentate în notele la informaţiile finan-

ciare prognozate; 
(c) Prezumţiile sunt prezentate în mod adecvat în notele la informaţiile 

financiare prognozate. Trebuie să fie clar dacă prezumţiile reprezintă 
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cea mai bună estimare a conducerii sau sunt doar prezumţii teoretice 
şi, atunci când prezumţiile sunt elaborate în domenii semnificative şi 
care sunt supuse unui grad înalt de incertitudine, această incertitudine, 
precum şi sensibilitatea rezultatelor trebuie să fie prezentate în mod 
adecvat; 

(d) Este prezentată data la care informaţiile financiare prognozate au fost 
întocmite. Conducerea trebuie să confirme că prezumţiile sunt adecva-
te la acea dată, chiar dacă informaţiile care stau la baza lor ar fi putut fi 
acumulate de-a lungul unei perioade de timp;  

(e) Baza de stabilire a punctelor într-un interval este în mod clar indicată, 
iar intervalul nu este selectat în mod subiectiv sau într-o manieră care 
să inducă în eroare, atunci când rezultatele prezentate în informaţiile 
financiare prognozate sunt exprimate sub forma unui interval; şi 

(f) Este prezentată orice schimbare în politica contabilă de la data celor 
mai recente situaţii financiare istorice, împreună cu motivul realizării 
schimbării şi efectul acesteia asupra informaţiilor financiare progno-
zate. 

Raport asupra examinării informaţiilor financiare prognozate 
27. Raportul unui auditor asupra examinării informaţiilor financiare pro-

gnozate trebuie să conţină următoarele: 
(a) Titlu; 
(b) Destinatar; 
(c) Identificarea  informaţiilor financiare prognozate; 
(d) O referire la ISAE sau standardele sau practicile naţionale rele-

vante aplicabile examinării informaţiilor financiare prognozate; 
(e) O declaraţie a conducerii privind responsabilitatea acesteia în le-

gătură cu informaţiile financiare prognozate, incluzând şi prezum-
ţiile pe care acestea se bazează; 

(f) Când este cazul, o referire la scopul şi/sau la distribuirea limitată a 
informaţiilor financiare prognozate; 

(g) O declaraţie de asigurare negativă din care să rezulte dacă pre-
zumţiile asigură o bază rezonabilă pentru informaţiile financiare 
prognozate; 

(h) O opinie care să exprime dacă informaţiile financiare prognozate 
sunt întocmite corect pe baza prezumţiilor şi sunt prezentate în 
conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; 



382 ISAE 3400

EXAMINAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE  PROGNOZATE

(i) Avertismente adecvate privind posibilitatea de îndeplinire a rezul-
tatelor indicate de informaţiile financiare prognozate; 

(j) Data raportului, care trebuie să fie data la care procedurile au fost 
finalizate; 

(k) Adresa auditorului; şi 
(l) Semnătura. 

28. Un astfel de raport trebuie să: 
 y Afirme dacă, pe baza examinării probelor ce susţin prezumţiile, audi-

torul a luat cunoştinţă de vreo informaţie care îl determină să creadă 
că prezumţiile nu oferă o bază rezonabilă pentru informaţiile financiare 
prognozate. 

 y Exprime o opinie din care să reiasă dacă informaţiile financiare pro-
gnozate sunt corect întocmite pe baza prezumţiilor şi sunt prezentate în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară relevant;  

 y Afirme că: 
 ○ Este probabil ca rezultatele obţinute să fie diferite de informaţiile 

financiare prognozate, pentru că în mod frecvent evenimentele anti-
cipate nu au loc conform aşteptărilor, iar abaterea poate să fie sem-
nificativă. În acelaşi mod, când informaţiile financiare prognozate 
sunt exprimate sub forma unui interval, trebuie să se menţioneze că 
nu se poate da o asigurare că rezultatele obţinute se vor încadra în 
acel interval. 

 ○ În cazul unei proiecţii, informaţiile financiare prognozate au fost 
întocmite (trebuie menţionat scopul), utilizând un set de prezumţii 
care includ prezumţii teoretice despre evenimente viitoare şi măsuri 
ale conducerii care nu trebuie neapărat să aibă loc. În consecinţă, 
cititorii sunt avertizaţi că informaţiile financiare prognozate nu sunt 
utilizate pentru alte scopuri decât cele descrise. 

29. În continuare este prezentat un exemplu de extras dintr-un raport nemodifi-
cat asupra unei previziuni: 
Am examinat previziunea1 în conformitate cu Standardul Internaţional pri-
vind Misiunile de Asigurare aplicabil examinării informaţiilor financiare 
prognozate. Conducerea poartă responsabilitatea previziunii, inclusiv pen-
tru prezumţiile din nota X, pe care aceasta se bazează. 
Pe baza examinării de către noi a probelor ce susţin prezumţiile, nu ne-a 
atras atenţia nimic care să ne determine să credem că aceste prezumţii nu 
asigură o bază rezonabilă pentru prognoză. În opinia noastră, previziunea 

1 Se include numele entităţii, perioada acoperită de previziuni şi se asigură o identificare adecva-
tă, de exemplu, prin trimitere la numărul paginii sau prin identificarea situaţiilor individuale.
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este corect întocmită pe baza prezumţiilor şi este prezentată în conformitate 
cu ....2.
Este probabil ca rezultatele efective să fie diferite de previziune, deoarece 
în mod frecvent evenimentele anticipate nu au loc conform aşteptărilor şi 
abaterea poate fi semnificativă. 

30. În continuare este prezentat un exemplu de extras dintr-un raport nemodifi-
cat asupra unei proiecţii: 
Am examinat proiecţia3 în conformitate cu Standardul Internaţional pri-
vind Misiunile de Asigurare aplicabil examinării informaţiilor financiare 
prognozate. Conducerea poartă responsabilitatea proiecţiei, inclusiv pentru 
prezumţiile din nota X, pe care aceasta se bazează. 
Această proiecţie s-a întocmit pentru (se descrie scopul). Pentru că entita-
tea este într-o fază de început a activităţii sale, prognoza a fost întocmită 
utilizând un set de prezumţii care includ prezumţii teoretice despre eveni-
mente viitoare şi măsuri ale conducerii care nu sunt neapărat aşteptate să 
aibă loc. În consecinţă, cititorii sunt atenţionaţi că această proiecţie poate să 
nu fie adecvată altor scopuri în afara celor descrise mai sus. 
Pe baza examinării de către noi a probelor ce susţin prezumţiile, nu am luat 
cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem că aceste prezumţii nu asigu-
ră o bază rezonabilă pentru proiecţie, presupunând că (se menţionează sau 
se face trimitere la prezumţiile teoretice). Mai departe, în opinia noastră, 
proiecţia este întocmită corect pe baza prezumţiilor şi este prezentată în 
conformitate cu....4.
Chiar dacă evenimentele anticipate prin prezumţiile teoretice descrise mai 
sus au loc, este probabil ca rezultatele obţinute să fie diferite de proiecţie 
pentru că, în mod frecvent, alte evenimente anticipate nu au loc conform 
aşteptărilor şi abaterea poate fi semnificativă. 

31. Atunci când auditorul consideră că întocmirea şi prezentarea infor-
maţiilor financiare prognozate nu este adecvată, auditorul trebuie să 
exprime o opinie cu rezerve sau o opinie contrară în raportul asupra 
informaţiilor financiare prognozate, sau să se retragă din misiune, 
după caz. Un exemplu ar fi acela unde informaţiile financiare nu reuşesc să 
prezinte în mod adecvat consecinţele prezumţiilor deosebit de importante.

32. Atunci când auditorul consideră că una sau mai multe prezumţii sem-
nificative nu asigură o bază rezonabilă pentru informaţiile financiare 

2 Se indică cadrul de raportare financiară relevant.
3 Se include numele entităţii, perioada acoperită de proiecţie şi se asigură o identificare adecvată, 
de exemplu, cea prin referire la numărul paginii sau prin identificarea situaţiilor individuale.
4 Vezi nota de subsol 2
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prognozate întocmite pe baza prezumţiilor pentru cea mai bună esti-
mare, sau că una sau mai multe prezumţii semnificative nu asigură o 
bază rezonabilă pentru informaţiile financiare prognozate date fiind 
prezumţiile teoretice, auditorul trebuie fie să exprime o opinie contra-
ră în raportul asupra situaţiilor financiare, fie să se retragă din misiu-
ne. 

33. Atunci când examinarea este afectată de condiţii care împiedică aplica-
rea uneia sau mai multor proceduri considerate necesare în circumstanţele 
date, auditorul trebuie fie să se retragă din misiune, fie să declare imposibi-
litatea exprimării unei opinii şi să descrie limitarea ariei de aplicabilitate a 
misiunii în raportul asupra informaţiilor financiare prognozate. 
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Introducere 
1. Scopul acestui Standard Internaţional privind serviciile conexe (ISRS) este 

de a stabili reguli şi de a oferi recomandări cu privire la responsabilităţile 
profesionale ale auditorului1 atunci când se efectuează o misiune pe baza 
procedurilor convenite privind informaţii financiare şi la forma şi conţinu-
tul raportului pe care auditorul îl emite în legătură cu o astfel de misiune. 

2. Acest ISRS tratează misiunile privind informaţiile financiare. Totuşi, el 
poate furniza recomandări utile cu privire la misiuni referitoare la infor-
maţii nefinanciare, în cazul în care auditorul are cunoştinţe adecvate despre 
problemele respective şi există criterii rezonabile pe care să-şi bazeze con-
statările. „Îndrumările privind Standardele Internaţionale de Audit (ISA)” 
pot fi utile auditorului în aplicarea acestui ISRS.

3. O misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să 
efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor 
financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cum-
părările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei 
entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), 
sau chiar la un set complet de situaţii financiare. 

Obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite 
4. Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite îl constituie efec-

tuarea de către auditor a procedurilor ce ţin de natura unui audit la 
care auditorul, entitatea şi oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit, 
precum şi raportarea de către auditor asupra constatărilor efective. 

5. Datorită faptului că auditorul furnizează un raport asupra constatărilor 
efective ale procedurilor convenite, nu este exprimată nici o asigurare. În 
locul acesteia, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile 
şi constatările raportate de către auditor şi conturează propriile lor conclu-
zii care decurg din audit. 

6. Raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra pro-
cedurilor ce trebuie efectuate, având în vedere că alte părţi pot interpreta 
greşit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea procedu-
rilor.

1 Termenul „auditor” este folosit pe tot cuprinsul standardelor elaborate de Consiliul pentru Stan-
darde Intrenaţionale de Audit şi Asigurare, atunci când se descrie atât activitatea de audit financiar, 
cât şi revizuire sau alte servicii de asigurare şi servicii conexe ce pot fi efectuate. O astfel de refe-
rinţă nu intenţionează să sugereze că o persoană care efectuează revizuirea sau alte servicii de asi-
gurare şi servicii conexe trebuie să fie auditorul financiar al situaţiilor financiare ale unei entităţi.”
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Principiile generale ale unei misiuni pe baza procedurilor convenite 
7. Auditorul trebuie să respecte Codul etic al profesioniştilor contabili 

emis de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Princi-
piile de etică care guvernează responsabilităţile profesionale ale auditorului 
pentru acest tip de misiune sunt: 
(a) Integritatea; 
(b) Obiectivitatea; 
(c) Competenţa profesională şi atenţia cuvenită; 
(d) Confidenţialitatea; 
(e) Conduita profesională; şi 
(f) Standardele tehnice. 
Independenţa nu este o cerinţă în cazul misiunilor pe baza privind proce-
durilor convenite; totuşi, termenii sau obiectivele unei misiuni sau standar-
dele naţionale pot cere ca auditorul să respecte cerinţele de independenţă 
din Codul etic al profesioniştilor contabili emis de IFAC. În situaţiile în 
care auditorul nu este independent, acest fapt trebuie declarat în raportul 
constatărilor efective. 

8. Auditorul trebuie să desfăşoare o misiune pe baza procedurilor conve-
nite în conformitate cu acest ISRS şi cu termenii misiunii.

Definirea termenilor unei misiuni 
9. Auditorul trebuie să se asigure împreună cu reprezentanţii entităţii şi, 

de obicei, cu alte părţi specificate care vor primi copii ale raportului 
de constatări efective, că există o înţelegere clară privind procedurile 
convenite şi condiţiile misiunii. Problemele asupra cărora trebuie să se 
convină includ următoarele: 

 y Natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui 
un audit sau o revizuire şi, prin urmare, nu va fi exprimată nici o asigu-
rare. 

 y Scopul declarat al misiunii. 
 y Identificarea informaţiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedu-

rile agreate. 
 y Natura, coordonarea şi întinderea procedurilor specifice care trebuie 

aplicate. 
 y Forma anticipată a raportului constatărilor efective. 
 y Limitările în distribuirea raportului constatărilor efective. Dacă o aseme-

nea limitare există şi este în contradicţie cu cerinţele legale, auditorul nu 
trebuie să accepte misiunea. 
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10. În anumite circumstanţe, de exemplu atunci când procedurile care au fost 
stabilite între autoritatea de reglementare, reprezentanţii sectorului de ac-
tivitate şi reprezentanţii profesiei contabile, este posibil ca auditorul să nu 
poată discuta procedurile cu toate părţile care vor primi raportul. În aceste 
cazuri, auditorul poate considera necesar, de exemplu, să discute procedu-
rile care trebuie aplicate cu reprezentanţii adecvaţi ai părţilor implicate, să 
revizuiască corespondenţa relevantă de la aceste părţi sau să trimită către 
ele o variantă preliminară a tipului de raport care va fi emis. 

11. Este atât în interesul clientului cât şi al auditorului ca acesta din urmă să 
trimită o scrisoare de misiune în care să documenteze termenii principali ai 
numirii. O scrisoare de misiune confirmă acceptarea de către auditor a numi-
rii lui şi ajută la prevenirea apariţiei neînţelegerilor privind unele probleme, 
cum ar fi obiectivele şi aria de aplicabilitate a misiunii, aria de cuprindere a 
responsabilităţilor auditorului şi forma raportului care trebuie emis. 

12. Elementele care trebuie incluse în scrisoarea de misiune cuprind: 
 y enumerare a procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri convenite 

între părţi.
 y declaraţie a faptului că distribuirea raportului de constatări efective va 

fi restrânsă la părţile specificate care au convenit asupra procedurilor ce 
vor fi efectuate. 

În plus, auditorul poate considera necesară ataşarea la scrisoarea de misi-
une a unei variante preliminare a tipului de raport de constatări efective ce 
urmează a fi emis. Un exemplu de scrisoare de misiune apare în anexa 1 a 
acestui ISRS.

Planificare 
13. Auditorul trebuie să planifice activitatea astfel încât să se efectueze o 

misiune eficace.

Documentaţia 
14. Auditorul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante în 

furnizarea probelor care susţin raportul de constatări efective, precum 
şi probele conform cărora misiune a fost efectuată în conformitate cu 
acest ISRS şi cu termenii misiunii. 

Proceduri şi probe 
15. Auditorul trebuie să efectueze procedurile asupra cărora s-a convenit 

şi să folosească probele obţinute ca bază pentru raportul de constatări 
efective. 
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16. Procedurile aplicate în efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor conve-
nite pot include: 

 y Intervievare şi analiză. 
 y Recalculări, comparări şi alte verificări ale corectitudinii calculelor. 
 y Observare. 
 y Inspecţie. 
 y Confirmare. 

Anexa 2 a acestui ISRS este un raport exemplu care conţine o enumerare 
ilustrativă a procedurilor care pot fi folosite ca o parte a unei misiuni tipice 
pe baza procedurilor convenite. 

Raportare 
17. Raportul asupra unei misiunii pe baza procedurilor convenite trebuie să 

descrie cu suficiente detalii scopul şi procedurile convenite ale misiunii, 
pentru a da posibilitatea cititorului să înţeleagă natura şi aria de cuprindere 
a activităţii efectuate.

18. Raportul de constatări efective trebuie să conţină:
(a) Titlul; 
(b) Destinatar (de obicei, clientul care angajează auditorul să efectue-

ze procedurile agreate); 
(c) Identificarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice 

asupra cărora au fost aplicate procedurile convenite; 
(d) O declaraţie a faptului că procedurile efectuate au fost acelea asu-

pra cărora s-a convenit cu clientul; 
(e) O declaraţie a faptului că misiunea a fost efectuată în conformitate 

cu Standardul Internaţional de Servicii Conexe aplicabil misiuni-
lor pe baza procedurilor convenite sau cu standardele şi practicile 
naţionale relevante; 

(f) Atunci când este relevant, o declaraţie a faptului că auditorul nu 
este independent faţă de entitate; 

(g) Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile ag-
reate; 

(h) O enumerare a procedurilor specifice efectuate; 
(i) O descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând sufi-

ciente detalii cu privire la erori şi excepţiile găsite; 
(j) O declaraţie a faptului că procedurile efectuate nu constituie nici 

audit, nici revizuire şi de aceea nu este exprimată nici o asigurare; 
(k) O declaraţie a faptului că, dacă auditorul ar fi efectuat proceduri 
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suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut apărea alte pro-
bleme care ar fi fost raportate; 

(l) O declaraţie a faptului că raportul este adresat în mod strict acelor 
părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate; 

(m) O declaraţie (dacă este cazul) a faptului că raportul se referă nu-
mai la elementele, conturile, posturile sau informaţiile financiare şi 
nefinanciare specificate şi că acesta nu se extinde asupra situaţiilor 
financiare ale entităţii considerate în ansamblul lor; 

(n) Data raportului; 
(o) Adresa auditorului; şi 
(p) Semnătura auditorului. 
Anexa 2 a acestui ISRS conţine un exemplu de raport de constatări efecti-
ve întocmit pentru o misiune pe baza procedurilor convenite cu privire la 
informaţiile financiare. 

Perspectiva sectorului public 
1. Raportul asociat unei misiuni în sectorul public poate să nu se limiteze 

doar la acele părţi care au convenit asupra procedurilor care trebuie efec
tuate, ci poate fi pus, de asemenea, la dispoziţia unei game largi de entităţi 
sau de persoane (de exemplu, o comisie parlamentară care investighează o 
anumită entitate din sectorul public sau un anumit departament guverna
mental). 

2. Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că mandatele specifice sectorului 
public variază în mod semnificativ şi trebuie să se acorde o atenţie sporită 
pentru a se face distincţie între misiunile care sunt cu adevărat misiuni pe 
baza procedurilor convenite şi misiunile care se preconizează a fi misiuni 
de audit al informaţiilor financiare, precum rapoartele de performanţă.
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Anexa 1 

Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune pe baza 
procedurilor convenite 

Următoarea scrisoare poate fi folosită ca un ghid , în corelaţie cu paragraful 9 al 
acestui standard ISRS şi nu intenţionează să fie o scrisoare standard. Scrisoarea de 
misiune va necesita unele variaţii pentru a corespunde cerinţelor şi circumstanţelor 
individuale. 

Către Consiliul de Administraţie sau alt reprezentant adecvat al clientului care 
angajează auditorul. 

Această scrisoare reprezintă o confirmare a înţelegerii noastre privind termenii şi 
obiectivele misiunii noastre, precum şi a naturii şi limitărilor serviciilor pe care 
noi le vom furniza. Misiunea noastră va fi condusă în conformitate cu Standar-
dul Internaţional pentru Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standarde şi 
practici naţionale relevante) aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite şi 
vom indica acest lucru în raportul nostru.  Suntem de acord să efectuăm următoa-
rele proceduri şi să vă raportăm constatările efective care rezultă din activitatea 
noastră: (Se descrie natura, durata şi întinderea procedurilor care trebuie efectuate, 
incluzând referiri specifice, acolo unde este cazul, cu privire la identitatea docu-
mentelor şi înregistrărilor care trebuie citite, la persoanele care vor fi contactate 
şi la părţile de la care vor fi obţinute confirmări). Procedurile pe care noi le vom 
efectua sunt exclusiv pentru a vă sprijini pe dvs. să (se specifică scopul). Raportul 
nostru nu va fi folosit în nici un alt scop şi este exclusiv pentru informarea dvs. 
Procedurile pe care noi le vom efectua nu vor constitui un audit sau o revizuire re-
alizate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele 
Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la standarde 
şi practici naţionale relevante) şi, în consecinţă, nu va fi exprimată nici o asigurare. 
Aşteptăm în continuare o colaborare deplină cu echipa dvs. şi credem că aceasta 
ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documente şi alte informaţii cerute în 
legătură cu misiunea noastră. Onorariul nostru, care va fi plătit pe măsură ce acti-
vitatea progresează, se bazează pe timpul necesar persoanelor desemnate pentru a 
îndeplini misiunea, la care se vor adăuga cheltuieli de deplasare. Ratele orare in-
dividuale variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa 
şi aptitudinile cerute. 
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Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a indica 
faptul că este în conformitate cu înţelegerea dvs. a termenilor misiunii, incluzând 
procedurile specifice asupra cărora am fost de acord să fie efectuate.

XYZ & Co.

S-a luat la cunoştinţă în numele societăţii ABC de către 

(semnătura) 
………………..

Numele şi funcţia

Data
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Anexa 2 

Exemplu de raport al constatărilor efective în legătură cu datoriile 
comerciale 

RAPORT DE CONSTATĂRI EFECTIVE 

Către (cei care au angajat auditorul) 

Am efectuat procedurile asupra cărora am convenit cu dvs. şi care sunt enumerate 
mai jos cu privire la datoriile comerciale ale societăţii ABC, aşa cum erau acestea 
la data de (data), prezentate în programele însoţitoare (care nu sunt prezentate în 
acest exemplu). Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul 
Internaţional de Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standarde şi practici 
naţionale relevante) aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite. Proce-
durile au fost efectuate exclusiv cu scopul de a vă sprijini pe dvs. în evaluarea 
validităţii datoriilor comerciale şi sunt rezumate după cum urmează: 
1. Am obţinut şi am verificat calculele din balanţa de verificare privind da-

toriile comerciale la data de (data), aşa cum au fost ele întocmite de către 
societatea ABC, şi am comparat totalul din balanţă cu cel din Registrul 
general corespunzător. 

2. Am comparat lista ataşată (care nu este prezentată în acest exemplu) a prin-
cipalilor furnizori şi a sumelor datorate la (data) cu numele şi sumele afe-
rente din balanţa de verificare. 

3. Am obţinut declaraţii ale furnizorilor sau am cerut acestora să confirme 
soldurile datorate la (data). 

4. Am comparat aceste declaraţii sau confirmări cu sumele la care ne-am refe-
rit la punctul 2. Pentru sumele care nu corespundeau am obţinut o reconci-
liere din partea societăţii ABC. Pentru reconcilierile obţinute am identificat 
şi revăzut toate facturile neonorate, efectele comerciale şi cecurile neono-
rate mai mari decât xxx. Am identificat şi examinat acele facturi şi efecte 
co-merciale primite ulterior, precum şi cecurile plătite ulterior, şi ne-am 
asigurat că ele trebuie incluse în reconcilieri ca fiind neonorate. 

Vă raportăm constatările noastre mai jos: 
(a) În ceea ce priveşte punctul 1, am constatat că adunarea este corectă, 

deci suma totală este corespunzătoare. 
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(b) În ceea ce priveşte punctul 2, am constatat că sumele comparate cores-
pund. 

(c) În ceea ce priveşte punctul 3, am constatat că există declaraţii ale fur-
nizorilor pentru toate categoriile de furnizori. 

(d) În ceea ce priveşte punctul 4, am constatat că sumele corespund sau, 
în cazul în care nu corespund, am constatat că societatea ABC a făcut 
reconcilieri şi că efectele comerciale, facturile şi cecurile neonorate 
care depăşesc xxx au fost corect incluse în reconciliere, cu următoarele 
excepţii: 

(Detalii ale excepţiilor) 

Datorită faptului că procedurile de mai sus nu constituie un audit sau o revizuire 
efectuat(ă) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Stan-
dardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la 
standarde şi practici naţionale relevante), noi nu exprimăm nici o asigurare asupra 
datoriilor comerciale de la (data). 

Dacă am fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire a situaţiilor 
financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standar-
dele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la stan-
darde şi practici naţionale relevante), alte aspecte care ar fi fost raportate către dvs. 
ne-ar fi atras probabil atenţia. 

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport, 
este întocmit pentru informarea dvs., şi nu trebuie să fie folosit în oricare alt scop 
sau să fie distribuit oricăror alte părţi. Acest raport se referă numai la conturile şi 
elementele specificate mai sus şi nu se extinde asupra nici uneia din situaţiile fi-
nanciare ale societăţii ABC considerate în ansamblul lor. 

AUDITOR

Data 

Adresa



395

STANDARDUL INTERNAŢIONAL  
PENTRU SERVICII CONEXE 4410

(Fostul ISA 930)

MISIUNI DE COMPILARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

(Acest Standard este în vigoare)

CUPRINS

Paragraf

Introducere ..........................................................................................................1-2
Obiectivele misiunii de compilare ......................................................................3-4
Principii generale ale misiunii de compilare .......................................................5-6
Definirea termenilor misiunii ..............................................................................7-8
Planificarea .............................................................................................................9
Documentaţia .......................................................................................................10
Proceduri .........................................................................................................11-17
Raport asupra misiunii de compilare ..............................................................18-19
Anexa 1: Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune de compilare
Anexa 2: Exemple de rapoarte de compilare

Standardul Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4410, „Misiuni de com-
pilare a situaţiilor financiare” trebuie citit în contextul „Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare 
şi servicii conexe”, în care sunt stabilite modul de aplicare şi autoritatea ISRS.



396 ISRS 4410

MISIUNI DE COMPILARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

Introducere 
1. Scopul acestui Standard Internaţional privind Serviciile Conexe (ISRS) 

este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări cu privire la responsabi-
lităţile profesionale ale contabilului1 în cazul unei misiuni de compilare, 
precum şi la forma şi conţinutul raportului pe care îl emite contabilul, în 
legătură cu o astfel de compilare. 

2. Acest ISRS se aplică pentru compilarea informaţiilor financiare. Totuşi, 
se poate aplica, în măsura în care este practic, în misiuni de compilare a 
informaţiilor nefinanciare, cu condiţia ca acel contabil să aibă cunoştin-
ţe adecvate asupra subiectului în chestiune. Misiunile pentru oferirea unei 
asistenţe limitate unui client în întocmirea situaţiilor financiare (de exem-
plu, pentru o selecţie adecvată de politici contabile) nu constituie o misiune 
de compilare a informaţiilor financiare.

Obiectivele misiunii de compilare 
3. Obiectivul misiunii de compilare se referă la utilizarea de către conta-

bil a calificării sale contabile, vizavi de calificarea sa ca auditor, pentru 
a colecta, clasifica şi sintetiza informaţiile financiare. În mod obişnuit, 
aceasta determină reducerea datelor detaliate la o formă uşor de utilizat şi 
inteligibilă, fără a fi necesară testarea afirmaţiilor care stau la baza acelor 
informaţii. Procedurile efectuate nu sunt proiectate pentru a permite con-
tabilului să exprime o asigurare asupra situaţiilor financiare. Totuşi, utili-
zatorii informaţiilor financiare elaborate obţin unele beneficii ca rezultat 
al implicării contabilului, datorită faptului că serviciul a fost efectuat cu 
competenţă profesională şi cu diligenţa cuvenită. 

4. O misiune de compilare va include, în mod obişnuit, întocmirea situaţiilor 
financiare (poate fi vorba sau nu de un set complet de situaţii financiare) 
dar, de asemenea, poate include colectarea, clasificarea şi sintetizarea altor 
informaţii financiare. 

Principii generale ale misiunii de compilare 
5. Contabilul trebuie să se alinieze „Codului etic al profesioniştilor con-

tabili” elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor. Principiile 
etice care guvernează responsabilităţile profesionale ale contabilului pen-
tru acest tip de misiune sunt:
(a) Integritatea; 

1 Pentru scopul acestui ISRS şi pentru a se face distincţie оntre o misiune de compilare şi una de 
audit, pe parcursul acestui standard a fost utilizat termenul de „contabil” (mai degrabă decât cel de 
„auditor”) pentru a se face referire la un profesionist contabil în practica publică.
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(b) Obiectivitatea; 
(c) Competenţa profesională şi diligenţa;  
(d) Confidenţialitatea; 
(e) Conduita profesională; şi
(f) Standardele tehnice. 
Independenţa nu este o cerinţă a misiunii de compilare. Totuşi, în cazul în 
care contabilul nu este independent, acest lucru se va prezenta în raportul 
contabilului.

6. În toate circumstanţele în care numele unui contabil este asociat cu 
informaţiile financiare elaborate de acesta, respectivul contabil trebuie 
să emită un raport.

Definirea termenilor misiunii 
7. Contabilul trebuie să se asigure că există o înţelegere clară între client 

şi contabil în ceea ce priveşte termenii misiunii. Aspectele ce trebuie 
analizate includ următoarele: 

 y Natura misiunii, inclusiv faptul că nu va fi efectuat nici un audit şi nici o 
revizuire şi că, în consecinţă, nu va fi exprimată nici o asigurare. 

 y Faptul că misiunea nu are neapărat scopul de a prezenta erorile, faptele 
ilegale sau alte neregularităţi cum ar fi, de exemplu, fraude sau delapi-
dări ce pot exista. 

 y Natura informaţiilor ce trebuie furnizate de client. 
 y Faptul că membrii conducerii sunt responsabili pentru corectitudinea şi 

exhaustivitatea informaţiilor furnizate contabilului în scopul asigurării 
de către acesta a exhaustivităţii şi acurateţei informaţiilor financiare ela-
borate. 

 y Baza de contabilitate pe care vor fi elaborate informaţiile financiare şi 
faptul că această bază, împreună cu orice abatere cunoscută de la acesta, 
va fi prezentată. 

 y Destinaţia avută în vedere şi distribuirea informaţiilor, odată ce acestea 
sunt compilate. 

 y Forma raportului transmis în legătură cu informaţiile financiare compila-
te, atunci când numele contabilului va fi asociat cu acesta. 

8. Va fi necesară o scrisoare de misiune pentru planificarea activităţii de 
compilare. Este atât în interesul contabilului, cât şi al entităţii ca acesta 
să trimită o scrisoare de misiune în care să documenteze termenii-cheie 
ai misiunii. O scrisoare de misiune confirmă acceptul contabilului privind 
numirea şi facilitează evitarea neînţelegerii în legătură cu unele aspecte, 
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cum ar fi obiectivele şi aria de aplicabilitate a misiunii, responsabilităţile 
contabilului şi forma rapoartelor ce trebuie emise. Un exemplu de scrisoare 
de misiune pentru o misiune de compilare apare în Anexa 1 a acestui ISRS. 

Planificare 
9. Contabilul trebuie să-şi planifice activitatea în aşa fel încât să fie  misi-

unea să poată fi realizată efectiv.

Documentaţie 
10. Contabilul trebuie să documenteze aspectele importante pentru a do-

vedi că misiunea a fost efectuată în conformitate cu acest ISRS şi cu 
termenii misiunii.

Proceduri 
11. Contabilul trebuie să obţină o cunoaştere generală a activităţii şi a ope-

raţiunilor entităţii şi trebuie să se familiarizeze cu principiile contabile 
şi practicile din sectorul de activitate în care operează entitatea, pre-
cum şi cu forma şi conţinutul informaţiilor financiare care sunt adec-
vate circumstanţelor.

12. Pentru a compila informaţiile financiare, contabilul are nevoie de o înţele-
gere generală a naturii tranzacţiilor entităţii, a formei înregistrărilor conta-
bile, precum şi a bazei de contabilitate folosită în prezentarea situaţiilor fi-
nanciare. În mod obişnuit, contabilul obţine cunoştinţe în legătură cu aceste 
aspecte din experienţa pe care o are cu entitatea sau din întrebări adresate 
personalului entităţii. 

13. În afara celor notate în acest ISRS, de obicei contabilului nu i se cere: 
(a) Să adreseze întrebări conducerii pentru a evalua credibilitatea şi 

exhaustivitatea informaţiilor oferite;
(b) Să evalueze controalele interne; 
(c) Să verifice orice aspecte; sau 
(d) Să verifice orice explicaţii. 

14. În situaţia în care contabilul sesizează că informaţiile oferite de con-
ducere sunt incorecte, incomplete sau nesatisfăcătoare din alte puncte 
de vedere, el trebuie să ia în considerare efectuarea procedurilor de 
mai sus şi să solicite conducerii să furnizeze informaţii suplimentare. 
În situaţia în care conducerea refuză să furnizeze informaţii suplimen-
tare, contabilul trebuie să se retragă din misiune, informând entitatea 
despre motivele retragerii.
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15. Contabilul trebuie să citească informaţiile compilate şi să aprecieze 
dacă ele sunt adecvate ca formă şi nu conţin denaturări semnificative evi-
dente. În acest sens, denaturările includ:

 y Erori în aplicarea cadrului aplicabil de raportare financiară. 
 y Neprezentarea cadrului de raportare financiară şi a oricăror abateri cu-

noscute de la acesta.
 y Neprezentarea oricăror alte aspecte semnificative care au atenţia conta-

bilului. 
Cadrul aplicabil de raportare financiară şi orice abateri cunoscute de 
la acesta trebuie prezentate în cadrul informaţiilor financiare, cu toate 
că nu este necesar să se cuantifice efectele lor. 

16. În situaţia în care contabilul sesizează denaturări semnificative, acesta 
trebuie să încerce să se pună de acord cu entitatea în legătură cu amen-
damentele adecvate. Dacă astfel de amendamente nu sunt făcute şi se 
consideră că informaţiile financiare induc în eroare, contabilul trebuie 
să se retragă din misiune.

Responsabilitatea conducerii 
17. Contabilul trebuie să obţină din partea conducerii o recunoaştere a 

responsabilităţilor sale privind prezentarea adecvată a informaţiilor 
financiare şi a aprobării lor de către aceasta. O astfel de recunoaştere 
poate fi furnizată prin declaraţii ale conducerii privind corectitudinea şi 
ex-haustivitatea datelor contabile de bază, precum şi privind prezentarea 
completă a tuturor informaţiilor semnificative şi relevante pentru contabil. 

Raport asupra misiunii de compilare 
18. Raportul privind misiunea de compilare trebuie să conţină2 următoa-

rele: 
(a) Titlul; 
(b) Destinatarul; 
(c) O declaraţie că misiunea s-a efectuat în concordanţă cu Standar-

dul Internaţional privind Serviciile Conexe aplicabil misiunilor de 
compilare, sau cu standardele şi practicile naţionale relevante; 

(d) Atunci când acest lucru este relevant, o declaraţie conform căreia 
contabilul nu este independent faţă de entitate; 

(e) Identificarea informaţiilor financiare cu atenţionarea că acestea se 
2 Poate fi adecvat pentru contabil să se refere la scopurile speciale pentru care/sau pentru cine 
au fost întocmite informaţiile. Ca o alternativă sau în completare, contabilul poate adăuga unele 
avertismente pentru a se asigura că nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele avute în vedere.
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bazează pe informaţiile furnizate de conducere; 
(f) O declaraţie conform căreia conducerea este responsabilă pentru 

informaţiile financiare compilate de contabil; 
(g) O declaraţie din care să reiasă că nu a fost efectuată o misiune de 

audit sau una de revizuire şi că, în consecinţă, nu este exprimată 
vreo asigurare în legătură cu informaţiile financiare; 

(h) Atunci când este necesar, un paragraf care să atragă atenţia asu-
pra prezentării abaterilor semnificative de la cadrul aplicabil de 
raportare financiară; 

(i) Data raportului; 
(j) Adresa contabilului; şi 
(k) Semnătura contabilului. 
Anexa 2 la acest ISRS conţine exemple de rapoarte de compilare. 

19. Informaţiile financiare compilate de contabil trebuie să conţină, pe fi-
ecare pagină a informaţiilor financiare sau pe prima pagină a setu-
lui complet al situaţiilor financiare, o referinţă cum ar fi „Neauditat”, 
„Elaborat fără audit sau revizuire”, sau „A se avea în vedere raportul 
de compilare”.
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Anexa 1 

Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune de compilare 
Următoarea scrisoare se utilizează ca un ghid în legătură cu consideraţiile con-
turate în paragraful 7 al acestui standard şi va trebui modificată în conformitate 
cu cerinţele şi circumstanţele individuale. Acest exemplu este pentru compilarea 
situaţiilor financiare. 

Către Consiliul de Administraţie sau reprezentanţii adecvaţi ai conducerii superi-
oare: 
Această scrisoare are scopul de a confirma faptul că înţelegem termenii misiunii şi 
natura şi limitele serviciilor pe care le vom oferi. 

Dvs. aţi solicitat ca noi să efectuăm următoarele servicii: Pe baza informaţiilor fur-
nizate de dumneavoastră vom elabora, în conformitate cu Standardul Internaţional 
privind Serviciile Conexe (sau se va face trimitere la standardele sau practicile 
naţionale relevante) aplicabil misiunilor de compilare, bilanţul Societăţii ABC la 
31 decembrie 19XX, contul de rezultate şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 
anul încheiat la data respectivă, pe baza contabilităţii de numerar. Nu vom efectua 
proceduri de audit sau revizuire legate de aceste situaţii financiare. În consecinţă, 
nu va fi exprimată nici o asigurare asupra situaţiilor financiare. Ne aşteptăm ca 
raportul nostru asupra situaţiilor financiare ale Societăţii ABC să fie interpretat 
după cum urmează: 

(vezi Anexa 2 la acest ISRS) 

Conducerea este responsabilă atât pentru acurateţea, cât şi pentru exhaustivitatea 
informaţiilor furnizate şi este responsabilă în faţa utilizatorilor pentru informaţiile 
financiare elaborate de noi. Aceasta include întreţinerea unui sistem adecvat pen-
tru realizarea înregistrărilor contabile şi a controalelor interne, precum şi selecţia 
şi aplicarea politicilor contabile adecvate. Misiunea noastră nu presupune prezen-
tarea eventualelor fraude sau erori, sau acte ilegale existente. Totuşi, vă vom infor-
ma dacă un astfel de aspect ne atrage atenţia. 

Informaţiile vor fi întocmite în conformitate cu [cadrul aplicabil de raportare fi-
nanciară]. Orice abateri cunoscute de la acest cadru vor fi prezentate în situaţiile 
financiare şi, atunci când se consideră necesar, se vor face referiri la acestea în 
raportul nostru de compilare. 
Am înţeles că destinaţia avută în vedere şi distribuirea informaţiilor compilate de 
noi este (se va specifica) şi că ne veţi informa dacă va interveni vreo schimbare 
semnificativă a acestei situaţii. 
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Ne aşteptăm să cooperăm pe deplin cu personalul dumneavoastră şi suntem încre-
dinţaţi că aceştia vor pune la dispoziţia noastră orice înregistrare, documente şi 
alte informaţii solicitate în legătură cu compilarea efectuată de noi. 

Onorariile noastre, care vor fi facturate pe măsură ce se prestează serviciul, se 
bazează pe timpul afectat persoanelor numite pentru misiune, la care se adaugă 
alte cheltuieli de deplasare ce vor fi decontate ulterior. Tarifele orare individuale 
variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat, precum şi de experienţa 
şi cunoştinţele care le sunt cerute. 

Această scrisoare va fi valabilă pentru următorii ani, cu excepţia cazului în care 
expiră termenul, este modificată sau înlocuită. Vă rugăm să semnaţi şi să ne în-
apoiaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a indica dacă este în concordanţă cu 
înţelegerea de către dumneavoastră a contractului pentru compilarea de către noi 
a situaţiilor dvs. financiare. 

XYZ & Co

Luat la cunoştinţă în numele Societăţii ABC de 

(semnătura)
..........................................

Numele şi funcţia 

Data                  
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Anexa 2

Exemple de rapoarte de compilare 

Exemplu de raport pentru o misiune de compilare a situaţiilor financiare 

RAPORT DE COMPILARE CĂTRE …………….

Pe baza informaţiilor furnizate de conducere, am compilat în conformitate cu 
Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe (sau se va face trimitere la 
standardele sau practicile naţionale relevante) aplicabil misiunilor de compilare, 
bilanţul Societăţii ABC la data de 31 decembrie 19XX, contul de rezultate şi situa-
ţia fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat. Aceste situaţii financiare reprezintă 
responsabilitatea conducerii. Nu am auditat sau revizuit aceste situaţii financiare 
şi, în consecinţă, nu ne exprimăm nici o asigurare asupra acestora3.

CONTABIL

Data 

Adresa

3 Vezi nota de subsol 2.
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Exemplu de raport al unei misiuni de compilare a situaţiilor financiare 
cu un paragraf suplimentar care atrage atenţia asupra unei abateri de 
la cadrul aplicabil de raportare financiară

RAPORT DE COMPILARE CĂTRE

Pe baza informaţiilor furnizate de conducere am compilat, în conformitate cu Stan-
dardul Internaţional de Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standardele sau 
practicile naţionale relevante) aplicabil misiunilor de compilare, bilanţul Societăţii 
ABC la data de 31 decembrie 19XX, contul de rezultate şi situaţia fluxurilor de tre-
zorerie pentru anul încheiat la data respectivă. Aceste situaţii financiare reprezintă 
responsabilitatea conducerii. Nu am auditat sau revizuit aceste situaţii financiare 
şi, în consecinţă, nu ne exprimăm nici o asigurare asupra acestora4 
Atragem atenţia asupra Notei X din situaţiile financiare, deoarece conducerea a 
decis să nu capitalizeze leasingurile pentru instalaţii şi utilaje, ceea ce reprezintă o 
abatere de la cadrul aplicabil de raportare financiară.

CONTABIL 

Data

Adresa 

4 Vezi nota de subsol 2.
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Studiul 1

Determinarea şi comunicarea nivelurilor de asigurare, altele decât cele 
înalte

Publicat în iunie 2002 

Acesta este un studiu cuprinzător asupra determinării şi comunicării nivelurilor 
de asigurare, altele decât cele ridicate. Determinarea cu precizie şi comunicarea 
eficientă a nivelurilor de asigurare furnizate în urma misiunilor de asigurare sunt 
aspecte esenţiale pentru bunăstarea profesiei şi pentru dezvoltarea ulterioară a ser-
viciilor de asigurare. Etapa de dezvoltare a noilor servicii de asigurare necesită 
luarea multor decizii referitoare la alcătuirea lor, inclusiv modul în care nivelul 
de asigurare este determinat şi comunicat. Aceste decizii sunt foarte importante 
întrucât ele vor afecta riscurile şi oportunităţile asociate cu furnizarea noilor ser-
vicii de asigurare. Informaţiile din acest studiu, care constă într-o amplă trecere în 
revistă a iniţiativelor aferente în interiorul sau în afara profesiei, însoţită de două 
studii empirice, reprezintă o contribuţie importantă la procesul de luare a decizii-
lor în ceea ce priveşte determinarea şi comunicarea nivelurilor de asigurare. Acest 
studiu a fost coordonat de o reţea internaţională de membri ai corpului profesoral 
universitar din domeniul auditului.

Acest studiu este disponibil pe site-ul IAASB la adresa http://www.iaasb.org.




