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Societatea informaţională nu mai reprezintă de mult un simplu deziderat, ea a
devenit o certitudine pentru lumea de azi. Trăitor în era informaticii, profesionis -
tul contabil se îndepărtează cu repeziciune de imaginea cu mânecuţe, creion
după ureche şi degetele pătate de cerneală, preferată de tabloidele de acum
un veac pentru a simboliza birocraţia şi tenacitatea consemnării în scripte a
vieţii afacerilor.

Fie că-l numim expert-contabil sau auditor financiar profesionistul nostru este, vrea-nu vrea, nu numai
parte integrantă a progresului tehnologic, ci mai ales factor determinant al acţiunilor umane. El este deci
nu numai o ancoră pentru valurile tumultuoase şi riscante ale afacerilor, ci şi un decident asupra mersu -
lui lucrurilor. Profesia însăşi se reformează profund şi în ritm accelerat. Iar profesioniştii contabili intră
într-o com petiţie dură, din care vor ieşi învingători numai cei cu mintea deschisă la nou, cei care vor şti
să adopte şi să aplice cele mai performante metode de lucru pe care le pune la dispoziţie aria informa -

ticii moderne. Revista noastră vă propune acum, spre reflecţie, două studii de această natură: primul privind
impactul modificărilor tehnologice asupra evoluţiei profesiei contabile, subsumat metaforic drept un veritabil „darwinism digital” şi, al
doilea, o tehnologie ce poate reforma din temelii profesia contabilă – denumită „Cloud Accounting”.
Dacă în urma lecturii ne vor urmări nelinişti de genul „Este bine, este rău?”, „Ce câştig şi la ce riscuri ne expunem?”, „Oare pot face faţă
noilor provocări?”, înseamnă că am reuşit să vă stârnim interesul. Tot ce vă sugerăm este să citiţi articolele cu inima deschisă. Iar dacă
sunt întrebări, vom căuta să răspundem în alte articole pe tema respectivă. Deşi ne temem că valul prefacerilor ne va împinge oricum
înainte şi este bine să fim pregătiţi mental şi profesional pentru a le ţine piept. l
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Introducere
Mediul actual de afaceri naţional şi
internaţional este extrem de dinamic şi
competitiv. Principalul obiectiv al unei
organizaţii economice este de a genera
beneficii financiare pentru acţionarii săi
(Geambaşu, 2012). Astfel, pentru o
companie care acţionează şi performea-
ză în acest mediu devin din ce în ce
mai importante elemente precum acce-
sul la informaţii, viteza de transmitere a
acestora, rapiditatea luării deciziilor,
mobilitatea personalului şi flexibilitatea
în gestionarea activităţilor contabile. În
ultimii ani s-a accentuat din ce în ce
mai mult interesul organizaţiilor de a-şi
îmbunătăţi procesele de afaceri
(Geambaşu, 2012). Pentru majoritatea
directorilor financiari este bine cunos-
cut faptul că un sistem contabil puter-
nic reprezintă o componentă critică a
sistemului informaţional, ce condiţio-
nează buna desfăşurare a afacerilor. 
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Cloud Accounting – A Technology that may
Change the Accounting Profession in Romania
In the last years substantial progress has been made in the field of Cloud computing,
but at the same time, the expectations regarding its features increased. In the business
world, the transfer of accounting systems into the Cloud is a new and innovative solu-
tion that can help save significant funds. The purpose of the article is to analyze the
technological progress in finance and its impact on accounting activities. The research
was done using systematic and comparable analysis from the scholarly literature
regarding the Cloud solutions for accounting systems used within Romanian compa-
nies.
Key words: Cloud accounting, accounting process, costs
JEL Classification: M15, M41, O14
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În condiţiile în care tehnologia infor-
maţiei a evoluat extrem de rapid în ulti-
mul deceniu, se resimte nevoia unei noi
abordări a informatizării contabilităţii,
fapt ce poate avea un impact pozitiv
asupra afacerii. Un studiu din decem-
brie 2012 realizat de KPMG în legătură
cu tendinţele Cloud la nivel global dez-
văluie faptul că din ce în ce mai mulţi
manageri sunt pregătiţi şi optează pen-
tru migrarea procesului financiar şi con-
tabil în Cloud. Studiul „Cloud
Adoption 2012”, realizat de către com-
pania Consult Blue la cererea CIO
Council (Asociaţia Directorilor de
Tehnologia Informaţiilor şi Comunica -
ţiilor din România), arată că 55% dintre
companiile mari din România folosesc,
sub diverse forme, tehnologii din cate-
goria Cloud Computing. 

La nivelul fiecărei companii procesul
contabil are rolul de a măsura situaţia
economică a întreprinderii prin colecta-
rea şi înregistrarea cronologică şi siste-
matică a datelor şi informaţiilor care au
un impact economic asupra organizaţiei
şi comunicarea informaţiilor către toate
părţile interesate, interne sau externe
(instituţii de credit, management, acţio-
nari etc.). Cu toate acestea, complexita-
tea şi amploarea practicilor contabile
sunt determinate şi de mărimea compa-
niei. 

Dacă la nivelul întreprinderilor mici şi
mijlocii fluxul contabil este relativ res-
trâns, numărul documentelor procesate,
operaţiunile contabile şi controalele
fiind direct proporţionale cu activitatea
desfăşurată, cu cât compania este mai
dezvoltată cu atât procesele contabile
sunt mai extinse şi implicit volumul
documentelor colectate este mai mare.
La acestea se adaugă şi entităţile secto-
rului public, caracterizate prin comple-
xitatea modului de organizare, a tran-
zacţiilor şi a circuitului documentelor
financiar-contabile, actorii interni
numeroşi implicaţi în procesul de iniţie-
re-finalizare a tranzacţiilor, limitarea
resurselor financiare şi umane, precum
şi prin viteza redusă de transmitere şi
integrare a informaţiilor financiare. Din
această perspectivă, Ştefănescu et al.

(2010) consideră că elaborarea la nivelul
entităţilor sectorului public a unei baze
de date care să includă informaţii în
timp real aferente misiunilor de audit
intern permite, prin intermediul rapoar-
telor generate, o abordare integrată şi
exhaustivă a domeniilor şi activităţilor
vulnerabile riscurilor, utilă auditorilor
interni pentru viitoarele misiuni de
audit, dar şi managementului, în proce-
sul decizional.

Reprezentanţi ai Microsoft, Ionuţ
Gaota (Windows Business Group
Lead), Petru Jucovschi (Developer
Evangelist) şi Zoli Herczeg (National
Technology Officer), într-un interviu
acordat pentru revista „Ştiinţă şi Tehni -
că” (2013), au afirmat că dezvoltarea
Cloud-ului este alimentată în primul
rând de raţiunile economice: cei mari îşi
aplatizează cash-flow-ul şi nu au nevoie
de investiţii mari pentru acoperirea vâr-
furilor de sarcină, iar cei mici îşi permit
acum servicii IT performante.

În situaţii de criză economică şi finan-
ciară, aşa cum a fost cea resimţită în
ultimii ani, tehnologii precum Cloud
Computing şi Business Intelligence (BI)
devin din ce în ce mai importante în
vederea obţinerii de avantaje în detri-

mentul implementării unor sisteme on-
site costisitoare şi complexe (Pugna, et
al., 2013).

O aplicaţie de Cloud Accounting repre-
zintă o aplicaţie de contabilitate care
este accesată de oriunde există conexiu-
ne la internet, fără să fie necesar să fie
instalată şi gestionată pe servere proprii.

Metodologia cercetării
Prezenta cercetare are ca obiectiv anali-
za tehnologiei Cloud în contabilitatea
informatizată, din perspectiva impactu-
lui asupra fluxului prelucrărilor contabi-
le. Firmele româneşti de contabilitate
parcurg lunar întreg fluxul contabil de
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În lumea afacerilor transferul 
sistemelor contabile în Cloud

este o soluţie nouă şi inovatoare,
care poate ajuta la salvarea 

de fonduri semnificative



prelucrare a datelor, de la colectarea şi
stocarea documentelor justificative de la
clienţi şi până la elaborarea balanţelor
de verificare, centralizarea şi transpune-
rea datelor în declaraţii fiscale.
Metodologia de cercetare utilizată este
cea de tip fundamental, de analiză a
datelor şi a cercetărilor anterioare din
literatura de specialitate prin care se
doreşte verificarea unei ipoteze con-
form căreia o parte a prelucrărilor con-
tabile pot fi (per)mutate pe platforme
electronice în Cloud. Aceste platforme
de Cloud Accounting permit firmelor
de contabilitate să se degreveze de anu-
mite operaţii şi prelucrări contabile,
care pot fi trecute în sarcina exclusivă a
clienţilor lor, până la un prag la care
fluxul prelucrărilor informatice se
suprapune cu operaţiile efectuate de
programele de contabilitate tradiţionale. 

În elaborarea articolului s-a recurs şi la
mecanisme de cercetare empirică, prin
elaborarea unui chestionar prin care s-a
apreciat impactul tehnologiei Cloud în
ponderea lucrărilor contabile lunare,
semestriale şi anuale repartizate pe prin-
cipalele faze ale ciclului contabil, din
100% timpi de prelucrare contabilă. În
acest sens au fost delimitate operaţiile
contabile curente, efectuate la nivelul
unei luni calendaristice, de operaţiunile
de închidere (raportare contabilă) la
nivelul semestrului şi de cele de închi-
dere a exerciţiului financiar. Fiecare din-
tre aceste operaţiuni au fost disociate la
rândul lor pe faze de execuţie, potrivit
reglementărilor şi practicilor contabile,
iar fiecare fază a fost cuantificată în

termeni temporali, alocându-se un
procent de timp de execuţie din
total prelucrare obiectiv (lunară,

semestrială, anuală). Prin verificarea
ipotezei câştigului de eficienţă prin
migrarea prelucrărilor contabile în
Cloud şi prin diversificarea platformelor
electronice de prelucrare a datelor spe-
cializate poate fi întărit şi confirmat slo-
ganul majorităţii actorilor de pe piaţa
contabilităţii şi anume adaptarea conta-
bilităţii la activitatea clientului şi nu acti-
vitatea clientului la contabilitate.

Unul din scopurile cercetării este de a
identifica anumite faze ale fluxului con-
tabil care să fie preluate în responsabili-
tatea clienţilor prin „externalizarea” u -
nor lucrări contabile şi mutate în Cloud.
Cercetarea nu-şi propune ideea de sub-
stituire, de mutare a responsabilităţii
prelucrărilor contabile din sfera profe-
siei contabile într-o zonă independentă
de contabili, ci evidenţierea unei soluţii
de reducere a costurilor prelucrărilor
prin transferarea responsabilităţii către
client, acolo unde aceasta este fezabilă.

Cloud Computing 
în mediul afacerilor

Tehnologia Cloud Computing a pătruns
deja puternic în mediul de afaceri, unde
companiile sunt motivate de avantajele
în ceea ce priveşte costurile şi eficienţa
noii tehnologii.

Un studiu realizat de Aberdeen Group,
companie de cercetare şi studii de piaţă
(2013), arată că aplicaţiile de tip Cloud
implementate în fluxul prelucrărilor
contabile conduc la o creştere imediată
a productivităţii cu 25%, o reducere cu
50% a costurilor de procesare a facturi-
lor şi o îmbunătăţire cu 91% a satisfac-
ţiei clienţilor (Figura 1).

Suntem de părere că virtualizarea pro-
ceselor contabile, colectarea şi înregis-
trarea electronică a documentelor pot
creşte productivitatea personalului con-
tabil prin optimizarea timpului consu-
mat cu procesarea datelor şi alocarea
acestuia pentru elaborarea de analize
sau servicii suport de luare a deciziilor.
Implicit, acest lucru poate conduce la o
reducere a costurilor de procesare a fac-
turilor şi o îmbunătăţire a relaţiei client-
contabil prin accesul în timp real la
informaţii de interes comun. 

Pentru multe dintre companii, evidenţa
contabilă este un proces greoi şi consu-
mator de timp. Colectarea şi înregistra-
rea datelor, organizarea informaţiilor,
reconcilierea conturilor şi generarea de
rapoarte se pot dovedi a fi activităţi
anevoioase, costisitoare şi predispuse
erorilor. 

De cele mai multe ori acest lucru se
datorează folosirii unui sistem de conta-
bilitate învechit din punct de vedere al
tehnologiei informaţiei, care face ca
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informaţiile să nu fie furnizate în timp
real, afectând capacitatea de reacţie a
organizaţiei faţă de mediul competitiv
de business, şi determinând ca afacerea
să funcţioneze sub un nivel optim.
Sistemele de contabilitate tradiţionale se
dovedesc a fi ineficiente în raport cu
alternativele tehnologice din piaţă
(Arslana, et al., 2009).

Conform unui sondaj realizat de către
Deloitte Global în a doua jumătate a
anului 2012, “CFO Signals”, aproape
jumătate dintre directorii financiari
intervievaţi au răspuns că sistemele IT
pe care le folosesc nu se adaptează
schimbărilor în strategia de business şi
doar 40% au răspuns pozitiv în ceea ce
priveşte abilitatea lor de a furniza infor-
maţii într-o manieră care să ofere o
imagine relevantă şi corectă a afacerii şi
să faciliteze luarea deciziilor.

Multe companii se rezumă doar la utili-
zarea foilor de calcul, a documentelor
în format text, a bazelor de date 
desktop (mono-post, nedistribuite)şi
fişierelor, iar pe măsura dezvoltării afa-
cerii conştientizează necesitatea unor
modalităţi de lucru mai eficiente din
punct de vedere informaţional.

Soluţia managerilor faţă de această pro-
blemă este fie aceea de a achiziţiona un
software de contabilitate mai costisitor,
dar care aduce după sine mai multe
avantaje, însă, pe lângă costul produsu-
lui, adesea este necesar suportul unui
expert IT pentru instalarea aplicaţiei,
fără a aminti de costurile suplimentare
generate de updatarea constantă a siste-
mului, fie să apeleze la procesele de
noutate şi inovare în căutarea lor con-
stantă de a avea avantaje competitive pe
termen lung (Popescu, et. al., 2012).

Un software de contabilitate online în
Cloud oferă managerilor şi angajaţilor
posibilitatea de acces global al datelor,
putând actualiza informaţiile atunci
când doresc, indiferent de locaţie. De
asemenea, Cloud-ul este definit ca o
metodă simplă de captare a conţinutului
datelor semnificative şi de management
al conturilor. Cea mai motivată opţiune
în alegerea implementării Cloud este

cea a reducerii de costuri. Expert
Group (2012) afirma într-un raport al
Comisiei Europene că tehnologia Cloud
promite utilizatorilor un acces facil la
resurse printr-o modalitate de self-ser-
vice prin abonament, reducând astfel
costul pentru administrarea sistemului.
Tehnologia Cloud necesită investiţii
minime în echipamente hardware, iar
mentenanţa (instalare upgrade-uri,
depanare incidente, back-up) este asigu-

rată de furnizor, fără costuri suplimen-
tare. Ca regulă, costurile implicate de
utilizarea aplicaţiilor Cloud sunt mai
mici decât cele ale aplicaţiilor care
rulează local, pe echipamente proprii
(Beckham, 2010; White, 2010).

În anul 2000, peste 45% din bugetul de
investiţii a fost cheltuit pe IT, cu toate
acestea, în medie, este utilizată doar 6%
din capacitatea serverului. Presupunând
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o durată de viaţă de 3 ani a unui server,
de infrastructură şi costurile cu energia,
preţul de achiziţie al unui server este
depăşit. Cloud Computing duce la redu-
cerea costurilor de infrastructură şi eco-
nomisirea de energie, precum şi la redu-
cerea costurilor cu upgrade-uri şi între-
ţinere. 

Aşa cum se arată şi în Figura 2, sun-
tem de părere că serviciul de Cloud are
o influenţă transversală asupra mediului
de business, aducând schimbări şi
îmbunătăţiri în desfăşurarea activităţilor
financiare pe fiecare nivel organizaţio-
nal, după cum se arată în Figura 3.

Odată cu creşterea importanţei şi res-
ponsabilităţii de luare a deciziilor la
nivelul unei companii, Cloud
Accounting poate pune la dispoziţie
aplicaţii care să răspundă necesităţilor
de business. Astfel, la nivel operaţional
Cloud Computing dispune de funcţii ce
vin în sprijinul contabililor pentru o
prelucrare şi stocare eficientă şi securi-
zată a datelor privind conturile de
creanţe, datorii, taxe şi conturi bancare.
La nivel tactic, ca bază a procesului de
raportare, contabilul dispune de tabele
de bord, jurnale, analize de cash flow
prin accesul automat al datelor financia-
re. La nivel strategic, de management,
accesul permanent la date prin desfăşu-
rarea activităţilor pe celelalte nivele de
responsabilitate creează oportunitatea
de elaborare de rapoarte, planificare
bugetară şi o gestionare eficientă a con-
troalelor interne ale unei companii.

Pe piaţa din România, treptat, aplicaţiile
Cloud câştigă teren în defavoarea apli-
caţiilor care funcţionează local. Avan -
tajele tehnologiei Cloud sunt numeroa-
se şi nu pot fi trecute cu vederea, mai
ales de către companiile mici şi mijlocii.

Un raport realizat de compania
Harshman Phillips, care oferă servicii
contabile în SUA, aduce o imagine mai
aprofundată a avantajelor aduse de
Cloud la nivelul operaţional al unei afa-
ceri, în activitatea financiar-contabilă,
după cum se poate vedea în Figura 4.

În acest fel, relaţia financiară a partene-
rilor de business poate fi mult îmbună-

tăţită în sensul că se poate renunţa la
activităţi consumatoare de timp şi
resurse, precum schimbul fizic de date
şi informaţii între client şi contabil.
Alternativa mai eficientă permite acce-
sul datelor într-un spaţiu de lucru
comun, colaborarea în timp real, stoca-
rea securizată şi online a informaţiilor şi
accesul permanent, indiferent de locaţie
şi de pe orice dispozitiv electronic cu o
conexiune la internet.

Cloud Computing transformă încet, dar
sigur industria contabilă prin oferirea
posibilităţii de eficientizare a proceselor
de contabilitate, în scopul reducerii
costurilor şi adoptării de servicii ce
adaugă valoare într-un sistem care
funcţionează pe bază de abonament.
Astfel de servicii pot include planificare
fiscală, sfaturi de profitabilitate,
previziuni ale fluxului de numerar şi
abordarea în timp real a facturilor
scanate. Prin platforma software-as-a-
service (SaaS), profesioniştii contabili vor
fi capabili să ofere servicii într-un mod
inovator. SaaS este cea mai răspândită
formă de Cloud, care presupune
utilizarea de aplicaţii gestionate de o
terţă parte fără a fi necesară instalarea
de aplicaţii suplimentare. Cloud-ul se
caracterizează şi prin alte forme precum

platform as a service (PaaS), care este cea
mai complexă formă de Cloud şi oferă
posibilitatea de a dezvolta propriile
aplicaţii, sau infrastructure as a service
(IaaS), prin care pot fi accesate resurse
de infrastructură, servicii de stocare sau
networking. Marile firme de
contabilitate şi corpurile profesiei
contabile au răspuns fenomenului de
creştere a utilizării tehnologiilor bazate
pe Cloud în contabilitate prin
furnizarea unui ghid de consiliere în
adaptarea serviciilor de Cloud.

Astfel, organizaţii ale profesiei contabile
precum American Institute of  Certified
Public Accountants (AICPA) consideră
tehnologia Cloud Computing ca fiind
una dintre formele viabile de operare în
afaceri. Într-un articol publicat în
„Jurnalul de Contabilitate” în anul
2010, Cloud Computing: what accountants
need to know, sunt indicate o serie de
forme de utilizare a aplicaţiilor bazate
pe Cloud în aspecte precum
confirmările solicitate pentru audit,
plata facturilor, customer relationship
management (CRM), pregătirea
situaţiilor financiare, salarii, vânzări sau
taxe. Tot în articol se menţionează că,
înainte de a fi utilizate în procesul
contabil, este bine să fie evaluate
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aplicaţiile ce rulează în Cloud şi să fie
revizuite posibilităţile software, infra-
structura, personalul, procedurile
interne şi datele unei companii.

Această schimbare nu este considerată a
fi uşoară, întrucât va presupune şi o
schimbare de cultură/mentalitate şi ati-
tudine. Contabilii nu doar adoptă Cloud
Computing, ci trebuie să încorporeze,
de asemenea, o nouă abordare de lucru,
care va reduce procesele administrative
care sunt repetitive şi care va elibera în
cele din urmă indivizi, astfel încât 
aceştia să îşi poată exercita cunoştinţele
şi experienţa şi în alte domenii.

Un studiu recent, publicat de Grupul
Abeerdeen, arată că implementarea
unor soluţii de Cloud duce la o reduce-
re a timpului mediu petrecut pentru re -
zolvarea unor task-uri repetitive de la
48 ore/săptămână la 4 ore/lună. Tran s -
pus în mediul contabil, considerăm că
poate fi redus timpul consumat pentru
procesarea facturilor şi a altor docu-
mente financiare prin posibilitatea evi-
denţei electronice. Astfel, documentele
contabile pot fi încărcate online direct
de către client, eliminând etapa transmi-
terii către contabil şi încărcarea ulterioa-
ră în sistem de către acesta. Software-ul
colectează datele tranzacţiei de pe
documente sursă, înregistrează informa-
ţia în jurnalele contabile şi postează
datele în fişele conturilor (Wiley, 2010).

Avantaje ale 
Cloud Computing în

contabilitate
1. Automatizarea procesu-

lui de colectare şi proce-
sare a datelor

Odată cu dezvoltarea unei afaceri, volu-
mul informaţiilor creşte. Conform unui
studiu realizat de VitalAnalysis, compa-
nie de cercetare în domeniul tehnologic,
4% dintre companii experimentează
necesitatea unei noi soluţii contabile
care să întâmpine nevoile funcţionale

ale afacerii odată cu creşterea dimensiu-
nilor. Managementul financiar bazat pe
soluţii de tip SaaS automatizează proce-
sul financiar şi reduce volumul docu-
mentelor manuale. 

Astfel, o parte importantă a serviciilor
de Cloud este reprezentată de integra-
rea procesului de scanare a documente-
lor. Facturile pot fi scanate şi postate în
mod automat în sistemul contabil, după
care contabilul poate verifica şi valida
înregistrarea. Prin scanarea documente-
lor costul de procesare se diminuează,
întrucât facturile pot fi scanate într-un
volum mare sau de către fiecare client
individual. Prin intermediul Cloud
Accounting, firmele de contabilitate pot
concura cu cele care oferă servicii de
evidenţă contabilă la un cost mult mai
redus.

Prin încurajarea clienţilor de a scana zil-
nic facturile aferente, contabilul poate
dispune în timp real de informaţii care
pot fi utilizate pentru a genera servicii
adiacente pentru a aduce un plus de
valoare. 

Toate aceste aspecte definesc o unealtă
puternică mai ales pentru companiile
mici şi mijlocii, deoarece simplifică flu-

xul financiar, după cum am sintetizat în
Tabelul 1.

Cloud Computing poate pune la dispo-
ziţie noi clase de aplicaţii şi oferă servi-
cii care nu erau posibile înainte. Astfel,
comparativ cu contabilitatea tradiţiona-
lă, sistemul contabil în Cloud poate face
trecerea de la înregistrări contabile de
bază la elaborarea de analize de busi-
ness în timp real, utilizând cantităţi mari
de resurse pentru a înţelege nevoile
clienţilor, comportamentul cumpărăto-
rilor, lanţurile de aprovizionare şi aşa
mai departe.

Automatizarea proceselor permite cola-
borarea departamentului financiar cu
celelalte funcţii interne ale unei compa-
nii prin facilitarea accesului la date şi
pune la dispoziţia unităţilor de business
instrumente de analiză. Acest lucru
îmbunătăţeşte procesul de luare a deci-
ziilor şi dă posibilitatea managerilor şi
executivilor să-şi îndeplinească task-
urile mult mai eficient, cu ajutorul
informaţiei în timp real, fără a compro-
mite integritatea datelor.

Pentru a demonstra utilitatea tehnolo-
giei Cloud Accounting în automatizarea
contabilităţii a fost elaborat un chestio-
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nar care a adus rezultate în ceea ce pri-
veşte ipoteza conform căreia imple-
mentarea unor platforme de e-accoun-
ting operaţionale în Cloud va conduce
la dematerializarea documentelor conta-
bile. Gradul de „dematerializare” a
documentelor contabile va conduce la
modificarea unor politici contabile, a
comportamentului actorilor de pe piaţa
contabilităţii. Mărimea acestui indicator
va putea fi uşor cuantificată în termeni
de costuri.

În acest sens se doreşte identificarea
anumitor faze ale fluxului contabil, care
să fie preluate în responsabilitatea clien-
ţilor prin „externalizarea” unor lucrări
contabile şi mutate în Cloud. Detalierea
fazelor fluxurilor contabile (lunare, se -
mestriale şi anuale) şi determinarea tim-
pilor de execuţie a prelucrărilor au fost
realizate prin tehnica interviului, orien-
tată către specialişti şi profesionişti ai
lumii contabile, cu educaţie pe profil
contabil. Chestionarul a fost realizat şi
distribuit în prima jumătate a anului
2013 atât în format electronic, cât şi în
format clasic şi a vizat absolvenţi de
studii superioare de contabilitate, dar
care nu profesează în domeniul contabil
(s-au obţinut 73 de răspunsuri utilizabi-
le, reprezentând 24,3% din total), absol-
venţi de studii superioare de contabilita-
te care lucrează în domeniul contabil 
(s-au obţinut 85 de răspunsuri utilizabi-
le, reprezentând 28,3% din total), absol-
venţi de universităţi fără profil contabil,
dar care au interferenţă profesională cu
contabilitatea (s-au obţinut 94 de răs-
punsuri utilizabile, reprezentând 31,3%
din total) şi cadre didactice care predau
contabilitatea în cadrul facultăţilor de
profil, în calitate de analişti, regulariza-
tori, normalizatori de standarde conta-
bile, membri ai CECCAR (s-au obţinut
48 de răspunsuri utilizabile, reprezen-
tând 16% din total).

În urma prelucrării iniţiale a datelor sta-
tistice obţinute prin aplicarea tehnicii
interviului, din care au rezultat 300 de
răspunsuri utilizabile, şi a analizării
posibilităţii de mutare pe Cloud a etape-
lor fluxului prelucrărilor contabile, au
fost obţinute următoarele rezultate:

Transferul următoarelor etape ale fluxu-
lui prelucrărilor contabile în Cloud se
poate realiza dacă sunt îndeplinite anu-
mite condiţii, cum ar fi cele de legisla-
ţie, cele legate de abilităţile clienţilor de
a interacţiona cu echipamente informa-
tice şi cu aplicaţii dedicate sau cele lega-
te de nivelul de înţelegere a specificului
operaţiilor economice. 

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite,
prin mutarea în Cloud a respectivelor
operaţii se realizează economii de timp
şi de resurse la nivelul firmelor de con-
tabilitate.

1. Etapa colectării documentelor
justificative poate fi (per)mutată pe
Cloud, în sensul că documentele
primare vor putea fi introduse într-o
aplicaţie dedicată, stocată în Cloud
de către clienţi. Dintre respondenţi,
30% dintre absolvenţii care nu pro-
fesează în domeniu au afirmat că
această operaţie a fluxului contabil
ocupă între 10% şi 20% din totalul
prelucrărilor lunare, iar peste 50%
dintre practicieni au afirmat că
această etapă ocupă mai mult de
10% din totalul prelucrărilor lunare. 

2. Etapa ordonării documentelor
justificative: se justifică mutarea
acestei etape pe Cloud prin faptul că
45,7% dintre respondenţi au răs-

puns că aceasta ocupă sub 10% din
timpul total afectat prelucrărilor
contabile lunare, iar 45,7% au răs-
puns că ocupă între 10% şi 20% din
total. Majoritatea practicienilor au
validat acest răspuns. 

3. Etapa contării documentelor jus-
tificative: peste 60% din cei inter-
vievaţi au afirmat că această etapă
nu ocupă mai mult de 20% din tota-
lul prelucrărilor. Această etapă poate
fi mutată pe Cloud, în sensul ca
aplicaţia de contabilitate în care se
va realiza contarea documentelor
justificative să fie stocată şi rulată pe
Cloud. Clientul poate realiza parţial
această etapă cu ajutorul interfeţei
inteligente din platforma de Cloud
Accounting. 

4. Etapa înregistrării tranzacţiilor
în jurnale specializate: 34% dintre
cei intervievaţi au răspuns că ocupă
sub 10%, 28% au răspuns că ocupă
între 10% şi 20%, iar 26,3% au răs-
puns că ocupă între 20% şi 30%.
Practicienii au considerat că această
etapă nu ocupă mai mult de 30%
din totalul prelucrărilor lunare.
Diferenţele apar aici între practicieni
şi absolvenţii facultăţilor cu speciali-
zare în contabilitate, dar care nu
lucrează în domeniu. Aceştia din
urmă au apreciat că această etapă nu
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ocupă mai mult de 20% din totalul
prelucrărilor. 

5. Etapa înregistrării operaţiilor
contabile în fişe de cont: 54,7%
dintre respondenţi au răspuns că
ocupă sub 10%, iar 30,7% au răs-
puns că ocupă între 10% şi 20%.
Nu au fost constatate diferenţe sem-
nificative între răspunsurile obţinute
de la cele patru categorii de respon-
denţi. Această etapă poate fi consi-
derată 100% automatizată, în condi-
ţiile exploatării aplicaţiilor informati-
ce, prin migrarea datelor din jurnale
în fişe de cont. 

La nivelul acestei etape a fluxului conta-
bil lunar are loc o potenţială joncţiune
între operaţiile derulate pe o platformă
de Cloud Accounting şi aplicaţiile infor-
matice tradiţionale de contabilitate.
Aparentul „conflict” poate fi rezolvat
fie prin preluarea funcţionalităţilor sis-
temelor informatice tradiţionale de
către aplicaţia de Cloud Accounting, 
fie prin încorporarea de facilităţi de
export de date dinspre aplicaţia web
către aplicaţia tradiţională, cu condiţia
menţinerii compatibilităţii între date
(Figura 5).

6. Etapa elaborării balanţei de
verificare analitice şi a celei de
verificare sintetice: în ambele
cazuri, mai mult de 65% dintre res-
pondenţi au apreciat că această
etapă nu ocupă mai mult de 10%
din totalul prelucrărilor. Şi în acest
caz nu există diferenţe semnificative
între răspunsurile celor patru cate-
gorii de respondenţi. 

7. Etapa centralizării şi transpune-
rii datelor în declaraţii sociale şi
fiscale: peste 60% au răspuns că
ocupă sub 10%. Cu toate acestea, la
momentul actual, nu se poate afirma
că această etapă poate fi mutată pe
Cloud, în principal din cauza lipsei
reglementărilor în domeniu. Pentru
mutarea acestei etape pe Cloud tre-
buie verificată compatibilitatea cu
platformele electronice ale adminis-
traţiilor fiscale.

1. Etapa execuţiei unor lucrări pre-
liminare de închidere la 6 luni:
17,3% dintre respondenţi au răs-
puns că ocupă între 20% şi 30%, iar
36,3% au răspuns că ocupă între
30% şi 40%. În acest caz, peste
20% din fiecare categorie de res-
pondenţi au ales varianta de răspuns
între 30% şi 40%. Este susţinută
ideea de a muta această etapă pe
Cloud, în sensul stocării şi rulării
aplicaţiei de contabilitate. Totuşi, la
acest nivel exisă restricţia ce decurge
din faptul că anumite lucrări conta-
bile preliminare nu se pot efectua
automat.

2. Etapa redactării situaţiilor finan-
ciare principale: 33% dintre res-
pondenţi au răspuns că ocupă între
30% şi 40%, iar 20,7% au răspuns
că ocupă între 40% şi 50%. Peste
40% din fiecare categorie au răs-

puns că ocupă între 30% şi 40%.
Fiind vorba de încă o etapă care
este realizată în mod automat de
majoritatea aplicaţiilor de contabili-
tate existente pe piaţă la momentul
actual, este susţinută ideea mutării
acestei etape pe Cloud.

3. Etapa redactării anexelor la
situaţiile financiare: 19,7% dintre
respondenţi au răspuns că ocupă
între 10% şi 20%, iar 31,7% au răs-
puns că ocupă între 20% şi 30%.
Peste 25% din fiecare categorie au
răspuns că ocupă între 20% şi 30%.
Această etapă nu poate fi mutată în
întregime pe Cloud, deoarece anu-
mite anexe la situaţiile financiare
conţin şi interpretări şi analize com-
parative care nu pot fi create în mod
automat şi care depind foarte mult
de specificul activităţii.
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1. Etapa stabilirii balanţei conturi-
lor înainte de inventariere: 33,3%
au răspuns că ocupă sub 10%, 46%
au răspuns că ocupă între 10% şi
20%. Peste 75% dintre respondenţii
aparţinând fiecărei categorii au răs-
puns că această etapă nu depăşeşte
20% din totalul prelucrărilor.
Această etapă a prelucrărilor conta-
bile anuale poate fi mutată în totali-
tate pe Cloud, pornind de la ideea
că oricum este realizată în mod
automat de către majoritatea aplica-
ţiilor de contabilitate existente la
momentul actual.

2. Etapa inventarierii generale a
activelor şi datoriilor: 41% au răs-
puns că ocupă între 10% şi 20%, iar
25,7% au răspuns că ocupă între
20% şi 30%. Peste 63% dintre res-
pondenţii aparţinând fiecărei catego-
rii au răspuns că această etapă ocupă
între 10% şi 30% din total. Această
etapă nu poate fi lăsată sub contro-
lul clientului şi nu poate fi automati-
zată în întregime deoarece presupu-
ne şi observarea fizică (în cazul unor
categorii de active). 

3. Etapa punctajului soldurilor con-
turilor: 32% au răspuns că ocupă
sub 10%, iar 50% au răspuns că
ocupă între 10% şi 20%. Şi în aceas-
tă situaţie răspunsurile aferente celor
patru categorii de respondenţi au
fost similare, mai mult de 80% din-
tre ei alegând varianta de răspuns
sub 10%. Fiind vorba de încă o
etapă care este realizată în mod
automat de majoritatea aplicaţiilor
de contabilitate existente pe piaţă la
momentul actual, susţinem ideea
mutării acestei etape pe Cloud.

4. Etapa înregistrării operaţiilor de
regularizare: 49,3% au răspuns că
ocupă sub 10%, iar 43,7% au răs-
puns că ocupă între 10% şi 20%. Şi
în această situaţie, răspunsurile afe-
rente celor patru categorii de res-
pondenţi au fost similare, mai mult
de 90% dintre ei alegând variantele
de răspuns sub 10% şi între 10% şi
20%. Această etapă poate fi mutată
pe Cloud în condiţiile exploatării
apli caţiei de contabilitate de către
spe cialişti. Este evident că această
etapă nu poate fi lăsată în controlul
clientului.

5. Etapa stabilirii balanţei conturi-
lor după operaţiile de inventarie-
re şi regularizare: 69% au răspuns
că ocupă sub 10%. Mai mult de
jumătate dintre respondenţii aferenţi
fiecărei categorii au apreciat că
această etapă nu ocupă mai mult de
10% din timpul afectat prelucrărilor
contabile anuale. Fiind vorba de
încă o etapă care este realizată în
mod automat de majoritatea aplica-
ţiilor de contabilitate existente pe
piaţă la momentul actual, este susţi-
nută ideea mutării acestei etape pe
Cloud, în condiţiile în care sistemul
informatic pe Cloud preia respecti-
vele funcţionalităţi de la sistemele
informatice de contabilitate tradiţio-
nale.

6. Etapa determinării rezultatului
exerciţiului, distribuirii profitului
sau finanţării pierderii: 43% au
răspuns că ocupă sub 10%, 46% au
răspuns că ocupă între 10% şi 20%.
Pentru această etapă răspunsurile
date de respondenţii aferenţi fiecărei
categorii au variat astfel: mai mult
de jumătate din absolvenţii facultăţi-
lor cu specializare contabilitate care
nu lucrează în domeniul contabilită-
ţii şi cadrele didactice care predau
contabilitatea au apreciat că această
etapă ocupă între 10% şi 20% din
timpul total afectat prelucrărilor
contabile anuale, în timp ce absol-
venţii facultăţilor cu specializare
contabilitate care lucrează în dome-
niu şi absolvenţii facultăţilor fără
specializare contabilitate care lucrea-
ză în domeniul contabilităţii au esti-
mat că această etapă nu ocupă mai
mult de 10% din total. Fiind vorba
de încă o etapă care este realizată în
mod automat de majoritatea aplica-
ţiilor de contabilitate existente pe
piaţă la momentul actual, este susţi-
nută ideea mutării acestei etape pe
Cloud.

7. Etapa stabilirii balanţei finale a
conturilor: 55% au răspuns că
ocupă sub 10%. Nu au existat dife-
renţe semnificative între răspunsuri-
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le respondenţilor aparţinând celor
patru categorii, majoritatea apreci-
ind că această etapă ocupă maxim
20% din timpul total afectat prelu-
crărilor contabile anuale. Fiind
vorba de încă o etapă care este reali-
zată în mod automat de majoritatea
aplicaţiilor de contabilitate existente
pe piaţă la momentul actual, este
susţinută ideea mutării acestei etape
pe Cloud.

8. Etapa redactării situaţiilor finan-
ciare: 34,3% au răspuns că ocupă
sub 10%, 43% au răspuns că ocupă
între 10% şi 20%. Mai mult de
jumătate dintre respondenţii aferenţi
fiecărei categorii au apreciat că
această etapă ocupă între 10% şi
20% din timpul afectat prelucrărilor
contabile anuale. Fiind vorba de
încă o etapă care este realizată în
mod automat de majoritatea aplica-
ţiilor de contabilitate existente pe
piaţă la momentul actual, este susţi-
nută ideea mutării acestei etape pe
Cloud.

9. Etapa redactării anexelor: 49,3%
au răspuns că ocupă sub 10%, iar
35% au răspuns că ocupă între 10%
şi 20%. Pentru această etapă, răs-
punsurile date de absolvenţii facultă-
ţilor cu specializare contabilitate
care nu lucrează în domeniu au fost
diferite de cele ale absolvenţilor care
lucrează în domeniul contabilităţii şi
de cele ale cadrelor didactice care
predau contabilitatea. Practicienii au
apreciat că această etapă ocupă între
10% şi 20% din timpul total afectat
prelucrărilor contabile anuale, în
timp ce absolvenţii facultăţilor cu
specializare contabilitate care nu
lucrează în domeniu au apreciat că
această etapă nu depăşeşte 10% din
timpul total. Această etapă nu poate
fi mutată în întregime pe Cloud,
deoarece anumite anexe la situaţiile
financiare conţin şi interpretări şi
analize comparative care nu pot fi
create în mod automat şi care
depind foarte mult de specificul
activităţii.

Analizând rezultatele de mai sus, se
poate afirma că între 10% şi 30% din
prelucrările contabile care sunt realizate
manual pot fi transferate pe Cloud. De
asemenea, o mare parte a prelucrărilor
care se realizează electronic poate fi mu -
tată pe Cloud dacă aplicaţia de contabili-
tate este stocată şi rulată din Cloud.

2. Îmbunătăţirea relaţiei
contabil-client

Clienţii pot accesa portalul firmei de
contabilitate şi pot avea acces la infor-
maţii pentru înţelegerea şi analiza pozi-
ţiei financiare a companiei la un mo -
ment dat. De asemenea, pot analiza

impactul fluctuaţiilor valutare sau pot
urmări fluxul de numerar care este util
în procesul de luare a deciziilor. Profe -
sia contabilă poate oferi noi servicii
precum analiza afacerilor sau previziuni
ale cash flow-lui, în sensul oferirii unei
expertize financiare mai aprofundate pe
care companiile mici şi mijlocii o vor
găsi esenţială în menţinerea sau creşte-
rea nivelului afacerii.

Într-un raport al Harshman Phillips,
“How the Cloud will change accoun-
ting forever”, se arată impactul Cloud
asupra procesului de comunicare finan-
ciară, după cum se poate vedea în
Figurile 6 şi 7.
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Astfel, dacă în procesul tradiţional de
contabilitate datele şi informaţiile erau
valabile prin colectarea documentelor
fizice, deplasări la sediul clientului,
trans miterea şi acordarea de feedback
prin intermediul canalelor online 
(e-mail), Cloud Accounting simplifică
prin transparenţă colaborarea client-
contabil prin faptul că datele sunt dis-
ponibile în timp real într-un spaţiu
comun. Se trece de la un proces costisi-
tor, dificil, cu breşe de securitate şi ine-
ficient la o colaborare controlată, sigură
şi transparentă.

Tehnologia Cloud Accounting aduce cu
sine avantaje care susţin îmbunătăţirea
relaţiei client-contabil, prin următoarele
două componente de interfaţă:

è Interfaţa orientată client – soft -
ware-ul de Cloud Accounting sim-
plifică modul de abordare a datelor,
toate datele necesare la un moment
dat pentru analiza statusului finan-
ciar fiind dispuse sub formă de
tablouri de bord într-un format
uşor de urmărit. Devin foarte sim-
plu de verificat de exemplu contul
bancar, soldul creanţelor şi datorii-
lor din luna curentă sau dintr-o
lună anterioară.

è Interfaţa de tip utilizator unic –
indiferent de către cine este accesa-
tă o anumită informaţie şi din ce
locaţie, aceleaşi date sunt disponibi-
le. Acest lucru face ca interacţiunea
între diverşi utilizatori să fie mult
mai flexibilă şi mai eficientă, întru-
cât pot urmări aceleaşi informaţii în
timp real. 

La nivel macro-economic Cloud
Accounting dă posibilitatea furnizorului
de servicii financiare de a oferi servicii
de o valoare adăugată mai mare decât
să taxeze un timp petrecut cu colectarea
datelor. Considerăm că o cunoaştere cât
mai amănunţită a afacerii clienţilor
situează contabilii în postura de a acţio-
na ca adevăraţi consilieri ai business-
ului, având un aport relevant şi con-
structiv la creşterea şi inovarea afacerii.

3. Eliminarea informaţiei
duplicat, prevenirea 
erorilor şi creşterea 
acurateţei datelor

Acurateţea datelor reprezintă o caracte-
ristică cheie în managementul financiar.
Procesările manuale sunt predispuse
erorilor, consumatoare de timp şi nejus-
tificat de costisitoare. De exemplu, o
organizaţie care îşi extrage datele dintr-
un sistem pentru a le introduce manual
într-un altul este predispusă riscului de
a introduce datele în mod eronat. 

Sistemele contabile bazate pe SaaS dis-
pun de controale implementate, care
identifică în mod automat înregistrările
duplicate şi pot preveni astfel alte erori.
De exemplu, bunurile şi serviciile achi-
ziţionate sau închiriate sunt automat
atribuite facturilor primite sau plăţilor
efectuate, iar cheltuielile sunt corect în -
registrate în perioada contabilă căreia îi
corespund (se elimină riscul de cut-off).

4. Acces securizat, control
şi autorizare

Cea mai întâlnită preocupare în rândul
utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori
ai tehnologiei Cloud Computing este
legată de încredere, securitate şi confi-
denţialitate, aspecte frecvent ridicate în
contextul utilizării serviciilor internet şi
outsourcing. Există o neîncredere gene-
rală în ceea ce priveşte externalizarea de
date - în special dacă prelucrarea date-
lor este în afara controlului organizaţiei.

Cea mai mare atenţie din punct de
vedere al securităţii în contabilitate este
acordată gestionării banilor şi a infor-
maţiilor cu caracter senzitiv, precum
conturile bancare (Beckham, 2010;
White, 2010).

Pe aceste considerente, furnizorii de
aplicaţii Cloud oferă niveluri ridicate de
securitate. Sistemele bazate pe web sunt
de fapt la fel sau mai sigure şi au con-
troale interne egale sau mai bune decât
softwear-ul in-house. Tehnologia Cloud
include mecanisme de autorizare şi

autentificare puternice, iar comunicaţiile
dintre furnizorul de Cloud Computing
şi client, precum şi cele dintre centrele
de date pot fi criptate (Grupul de lucru
pentru protecţia datelor instituit în
temeiul articolului 29, avizul nr.
05/2012 privind Cloud Computing).

Mai mult decât atât, instrumentele de
evidenţă a tuturor acţiunilor întreprinse
la un moment dat (log file) pot detecta
posibilele atacuri sau vulnerabilităţile
sistemului (Mihai et. all, 2008).

În România, la finalul anului 2010,
Grupul Rompetrol - România a optat
pentru dezvoltarea unei infrastructuri
IT&C în Cloud (private Cloud), pe baza
Vblock, soluţie oferită de
alianţa VCE (Cisco, EMCşiVmware).
Proiectul a urmărit provizionarea resur-
selor pentru mediul SAP.

Impactul asupra companiei a fost bene-
fic pe mai multe planuri. Din punct de
vedere financiar, pentru proiectul
Vblock, Rompetrol a estimat: o rată de
recuperare a investiţiei ROI (Return on
Investment) de 22% şi o rată internă de
rentabilitate IRR (Internal Rate of
Return) de 64%.

Din punct de vedere al eficienţei opera-
ţionale, s-au înregistrat următoarele
beneficii:

è Optimizarea costurilor opera ţio na -
le ca urmare a consolidării me diu lui
IT pe o infrastructură unitară. 

è Reducerea cu 50% a gradului de
încărcare a echipei care
administrează mediul IT.

è Disponibilitatea hardware a cres-
cut la 99,80%, de la 93,7% la înce-
perea proiectului, cu o rată a inci-
dentelor în scădere, de la o medie
lunară de 3 la una de 0,05.

è Gradul de utilizare a CPU a
crescut de la 2,7% la 17%, iar la
nivel de RAM de la 53% la 90%.

è Fereastra de back-up s-a redus cu
76%, de la aproape 9 ore la doar 2
ore.

è În urma utilizării tehnologiilor de
deduplicare, spaţiul de stocare ne -
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cesar pentru back-up a fost redus
cu 69,37%.

Pe baza analizei întreprinse considerăm
că tehnologia Cloud Computing poate
fi considerată una dintre marile schim-
bări ce impactează profesia contabilă. 

În următorii ani, nivelul de automatiza-
re a datelor va creşte atât de mult încât
un program de contabilitate va avea
abilitatea de a capta informaţia financia-
ră, cum ar fi o factură, de a o procesa, a
o atribui contului contabil aferent şi a o
stoca. Dacă la momentul actual sunt
diferite module pentru tranzacţiile ban-
care (cash, împrumuturi, credite), salarii
şi raportare care nu sunt întotdeauna
interconectate, în viitor toate aceste
partiţii vor fi cu uşurinţă grupate şi
controlate prin Cloud.

Cloud Accounting aduce soluţii şi ser-
veşte nu numai funcţia contabilă, ci şi
conducerea societăţii, directori finan-
ciari sau antreprenori, după cum am
exemplificat în Tabelul 2.

Provocări în 
implementarea 

tehnologiei 
Cloud Accounting

Cu toate că beneficiile tehnologiei
Cloud Accounting sunt recunoscute la
nivelul companiilor, implementarea
aplicaţiilor Cloud este destul de lentă,
din cauza nesiguranţei managementului
în ceea ce priveşte controlul şi proprie-
tatea informaţiilor. Potrivit unui studiu
KPMG, securitatea şi confidenţialitatea
datelor sunt printre principalele îngrijo-
rări ale utilizatorilor în ceea ce priveşte
utilizarea unor servicii bazate pe Cloud
Computing. Temerile în ceea ce priveşte
securitatea sunt fundamentate pe faptul
că informaţiile confidenţiale ale compa-
niei sunt stocate pe un server ce poate
fi accesat prin intermediul Internetului
şi nu pe propria unitate de calcul.

Tom Brennan, VP of  Marketing at
Financial Force a adus în atenţie cele

mai comune justificări în decizia de a
nu implementa soluţii de Cloud
Accounting, aşa cum sunt enumerate în
Tabelul 3.

Într-un interviu recent pentru Intacct,
Bob Scott, editor executiv al “The
Progressive Accountant”, a declarat că
aplicaţiile de Cloud Accounting schim-
bă modul în care oamenii lucrează, dar
totodată această trecere este destul de
lentă deoarece contabilii sunt în general
mai focusaţi pe o perspectivă de busi-
ness decât pe una tehnologică. Astfel, ei
trebuie să privească acest sistem de
lucru ca pe o oportunitate, să înţeleagă
schimbările şi cum pot beneficia de pe
urma acestor aplicaţii.

Considerăm că la nivelul României
implementarea Cloud este lentă, dar în
creştere.

CIO Council România a lansat în 2013,
în cadrul unei conferinţe de presă,
rezultatele studiului de piaţă “Cloud
Adoption. Strategiile de IT se redefi-
nesc în business”, ce şi-a propus să eva-
lueze viteza şi amploarea cu care Cloud
Computing-ul afectează zona de busi-
ness şi redefineşte strategiile de IT din
companii. Potrivit studiului, rata de
adopţie a Cloud-ului în companiile din
România este în creştere, numai 39%
dintre companiile intervievate neutili-
zând Cloud Computing în nicio formă
(public sau privat). Mai mult, studiul
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arată că în 4 ani, până în 2017, toate
companiile mari vor utiliza cel puţin o
formă de Cloud Computing. Din punct
de vedere al notorietăţii furnizorilor de
Cloud în România, Microsoft este bran-
dul cel mai des menţionat de partici-
panţii la studiu, urmat de Amazon,
Google, VMWare, IBM, Cisco, HP,
Oracle şi Apple. Cu toate acestea consi-
derăm că încă se resimte o reticenţă a
companiilor în ceea ce priveşte Cloud
Computing. Motivul este lipsa de con-
ştientizare pe deplin a conceptului de
Cloud, pe care mulţi îl consideră ca pre-
supunând o schimbare majoră, ce nece-
sită resurse semnificative, devenind ast-
fel reticente faţă de această tehnologie
şi mulţumindu-se cu stadiul actual al
lucrurilor, după cum afirmă Michal
Golebiewski, directorul de marketing al

Microsoft România, într-un interviu
oferit revistei Wall-Street.

Concluzii
Pe baza analizelor întreprinse putem
concluziona că on-line accounting va
schimba profesia contabilă. Va duce la
o îmbunătăţire considerabilă a modului
de desfăşurare a activităţilor financiare,
a interacţiunii cu clienţii şi a vitezei şi
eficienţei de răspuns la nevoile acestora.

Procesele contabile urmează a fi puter-
nic automatizate, susţinând o informa-
ţie transparentă, ceea ce face ca profe-
sioniştii contabili să îşi reconsidere
poziţia şi să perceapă analiza şi consul-
tanţa ca bază a rolului pe care îl îndepli-
nesc. De asemenea, studiul întreprins

de că tre noi şi prezentat în această
lucrare a analizat posibilitatea mutării
pe Cloud a unor operaţii specifice flu-
xului pre lucră rilor contabile (lunare,
semestriale şi anuale). Rezultatele stu-
diului demonstrează că majoritatea pre-
lucrărilor contabile, indiferent dacă sunt
lunare, se mes triale sau anuale, pot fi
mutate pe Cloud şi că unele dintre ele
pot fi lăsate sub controlul clienţilor, în
anumite condiţii.

Cu noua tehnologie un contabil poate
furniza rapoarte în timp real şi servicii
de consultanţă privind profitabilitatea
afacerii, analize de cost sau suport pen-
tru luarea deciziilor. Motivată de o mai
mare eficienţă şi satisfacerea clienţilor,
decizia nu mai este una de „dacă”, ci de
„când” va fi implementată tehnologia
Cloud Accounting.  l
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Introducere
Prezentul studiu, elaborat de ACCA -
Association of  Chartered Certified
Accountants în colaborare cu IMA -
Institute of  Management Accountants,
urmăreşte atitudinea profesioniştilor
din domeniul financiar vizavi de impac-
tul pe care îl vor avea progresele în
domeniul tehnologic asupra activităţii
contabililor şi a funcţiei financiare în
următorii zece ani. 
În acest context, Faye Chua, director
cercetare şi prognozare ACCA, a preci-
zat: „Nu există îndoieli că tehnologia
informaţională (IT) este omniprezentă
în economie; este o problemă centrală,
care domină discuţiile strategice pe ter-
men scurt, mediu şi lung în toate com-
paniile. Cele mai bune companii au
radarele tehnologice pornite în permanen-
ţă, căutând şi evaluând tehnologiile noi
şi în curs de dezvoltare care pot avea
valoare competitivă. Însăşi noţiunea de
natură umană presupune îmbunătăţirea
continuă a proceselor şi a eficienţei, iar
tehnologia a dovedit că este capabilă să
realizeze aceste deziderate. Dar va mai
face faţă aceasta în viitor?
De ce sunt importante progresele teh-
nologice? În primul rând, ele joacă un
rol fundamental în crearea de bogăţie,
în îmbunătăţirea calităţii vieţii, au un
impact asupra creşterii economice şi
pot chiar transforma societăţile. În al
doilea rând, fluxurile garantate de veni-
turi sunt în scădere şi, astfel, companii-
le sunt nevoite să inoveze şi să experi-
menteze în mod continuu, ceea ce
bineînţeles prezintă riscuri. În cele din
urmă, tehnologia evoluează foarte rapid
şi strategiile consumatorilor şi ale com-
paniilor trebuie să ţină pasul.
Acest raport prezintă primele zece ten-
dinţe tehnologice care au potenţialul de
a avea impact asupra profesiei contabile
în deceniul ce urmează. Unele dintre
tehnologiile care au fost identificate nu
sunt noi şi sunt deja prezente, dar se
preconizează ca utilizarea lor să aibă un
impact important asupra companiilor, a
profesiei contabile şi a mediului global
în care contabilii îşi vor desfăşura acti-
vitatea în viitor. Altele sunt pe punctul
de a fi adoptate.”

Raport ACCA
Darwinismul
digital:
evoluţie în contextul 
modificărilor 
tehnologice
ACCA Report
Digital Darwinism: Thriving in the Face of
Technology Change
The present article is based on the Report issued by ACCA - Association of
Chartered Certified Accountants which highlights the top ten technology trends that
have the potential to impact the accountancy profession in the decade ahead.
Some of the technology that have been identified are not new and are present
today but their use is expected to have a critical impact on business, the account-
ancy profession and the global environment in which the accountants will operate
in the future. Others are on the cusp of adoption.
Key words: technological advances, artificial intelligence, account profession, busi-

ness environment
JEL Classification: O 30, M 41, M 15

Abstract

Cuvinte cheie: progres tehnologic, inteligenţă artificială, profesia contabilă, mediul
de afaceri



Despre raport
Acest raport prezintă principalele 10 tendinţe tehnologice
care au potenţialul de a remodela semnificativ peisajul de afa-
ceri şi cel contabil. El se bazează pe consultări extinse cu
experţi din domeniul contabil şi tehnologic, din mediul uni-
versitar, cu membri ai Accountancy Futures Academy a
ACCA şi cu membri ai ACCA şi ai Institute of  Management
Accountants (IMA).

Raportul complet poate fi lecturat la:www.accaglobal.com/fu -
tures

Contabilii şi cei implicaţi în funcţiile financiare sunt parte a
unei lumi interconectate. Astfel se schimbă modul în care ei

comunică şi colaborează cu cei din companiile în care lucrea-
ză şi se con turează noi tipare de lucru. Toto da tă, se oferă con-
tabililor ocazia de a au tomatiza activităţile repetitive şi consu-
matoare de timp şi de a se concentra asu pra activităţilor cu o
valoare mai mare, iar făcând aceasta, ei îşi consolidează rolul
de parteneri strategici ai afacerii.

Este imposibil să prezicem viitorul cu certitudine. Cu toate
acestea, informându-ne cu privire la noile tehnologii, pe
măsură ce acestea apar şi apoi prin evaluarea efectelor lor asu-
pra profesioniştilor din domeniul finanţelor şi asupra celor pe
care aceştia îi servesc şi îi susţin, contabilii pot fi pregătiţi să
minimizeze obstacolele şi să maximizeze beneficiile. Astfel,
profesia poate în viitor să exploateze tehnologia la fel sau mai
eficient decât în trecut.
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Peisajul în schimbare al afacerilor
Lumea a intrat în ceea ce unii consideră că este o eră a
„Darwinismului digital”, în care tehnologia evoluează prea
rapid pentru ca multe persoane şi organizaţii să se adapteze la
schimbări. Pe măsură ce ritmul schimbării se accelerează,
oamenii, companiile şi ţări întregi se străduiesc să rămână la
curent cu cele mai recente progrese tehnologice, cu atât mai
mult să le înţeleagă suficient de bine încât să le exploateze – şi
este puţin probabil ca ritmul rapid al schimbărilor să înceti-
nească.

Principalele priorităţi pentru deceniul următor sunt aplicarea
instrumentelor de extragere a datelor în mining business intel-
ligence, modelarea şi analiza datelor şi managementul infor-
maţiilor; toate sunt vitale pentru exploatarea big data. De ase-
menea, sunt necesare noi aptitudini pentru managementul
proiectelor şi al schimbării, noi abordări pentru finanţarea
dezvoltării produselor şi o tehnologie care să influenţeze atra-
gerea, dezvoltarea şi gestionarea talentelor.

O eră a oportunităţilor
Contabilii au exploatat întotdeauna tehnologiile emergente
care îi ajutau să îşi realizeze sarcinile mai corect, mai repede
sau mai simplu: de la tabletele de lut ale scribilor sumerieni, la
maşinile de calcul ale secolului 19, la calculatoarele şi compu-
terele secolului 20. Toate aceste progrese tehnologice au fost

simple în comparaţie cu miile de tehnologii care reconturează
în prezent domeniile contabilităţii şi afacerilor.

În calitate de consilieri valoroşi ai organizaţiilor pentru care
lucrează, contabilii trebuie să fie la curent cu o gamă largă de
tehnologii şi tendinţe. Profesioniştii din domeniul finanţelor
trebuie să aibă în vedere provocările generate de tehnologiile
noi şi emergente şi să îşi utilizeze capacităţile analitice şi de
rezolvare a problemelor pentru a evalua posibila influenţă a
acestora, pentru a oferi informaţiile necesare, pentru a ghida
şi pentru a stabili viziunea şi direcţia, precum şi deciziile tacti-
ce şi strategice de afaceri. Astfel se vor asigura că adevăratele
beneficii sunt culese de companii.

Planul de acţiune pentru profesie
Direcţia este clară; detaliile însă sunt mai puţin clare. Profesia
trebuie să anticipeze nevoile în curs de modificare ale compa-
niilor. Ea trebuie să îşi sporească expertiza tehnică cu o amplă
înţelegere a aplicării tehnologiilor existente şi emergente şi a
noilor aptitudini pe care acestea le solicită. Contabilii şi profe-
sioniştii din domeniul financiar trebuie să fie deschişi faţă de
schimbările generate de big data, cloud, mobil şi platformele
sociale şi să facă faţă exigenţelor infracţionalităţii cibernetice,
livrării serviciilor digitale şi inteligenţei artificiale.

Principalele strategii de răspuns sunt:

è Explorarea noilor modalităţi de stabilire a costurilor

è Pregătirea pentru schimbarea tiparelor de lucru

è Supravegherea tehnologiilor emergente

è Evaluarea riscurilor, luarea măsurilor de securitate

è Planificarea momentelor pentru adoptare şi implementare

è Dezvoltarea aptitudinilor de management al schimbării

è Îmbunătăţirea aptitudinilor de analiză şi interpretare a
datelor

è Recrutarea specialiştilor în domeniul digital

è Stabilirea unei competenţe mai largi şi mai strategice
pentru finanţe

è Înţelegerea condiţiilor/planificării/riscurilor de pe piaţa
tehnologiei 

è Explorarea potenţialului de automatizare a proceselor

è Introducerea unor controale şi a unei educaţii mai bune
pentru a consolida guvernanţa

è Utilizarea tehnologiei pentru a adăuga valoare

è Anticiparea noilor reglementări

è Educaţie suficientă pentru a şti ce întrebări trebuie puse
pentru a obţine informaţii suplimentare
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è Adaptare pentru a răspunde nevoilor în curs de
schimbare ale companiilor

è Aplicarea controalelor şi corecţiilor umane

è Gestionarea aşteptărilor clienţilor interni şi externi.

Gândind în perspectivă, profesia poate avea o reacţie mai
mult proactivă decât reactivă faţă de tehnologiile digitale.
Acceptând noua normalitate, profesia o poate remodela în
mod activ, în loc să fie remodelată de aceasta.

Comentarii şi concluzii
Obţinând informaţii din interviuri la nivel global cu mediul
academic şi experţii din domeniul contabil şi tehnologic, pre-
cum şi dintr-un studiu care a implicat peste 2100 de membri
ACCA şi IMA din întreaga lume, stidiul a investigat în ce
măsură se aşteaptă respondenţii ca progresele în domeniul
tehnologic să transforme activitatea contabililor şi a funcţiei
financiare în următorii 10 ani.

Raportul arată şi că progresele tehnologice vor solicita din
partea contabililor şi a profesioniştilor în domeniul finanţelor
noi aptitudini şi competenţe, de la managementul schimbării
la cunoaşterea instrumentelor de extragere a datelor din mul-
titudinea de informaţii deţinute de companii. Altfel spus, pro-
fesia contabilă trebuie să se adapteze pentru a se dezvolta în
contextul progreselor tehnologice.

Astfel, 67% dintre respondenţii din ţările CEE – inclusiv din
România – susţin că tehnologia mobilă va avea un impact
considerabil asupra afacerilor lor în anii următori. 

Întrebaţi fiind despre impactul big data asupra afacerilor,
63% din respondenţii din CEE au spus că acestea vor avea o
influenţă, în comparaţie 91% dintre respondenţii australieni şi
cu numai 47% dintre cei din Irlanda. Cu toate acestea, res-
pondenţii CEE sunt cel mai puţin preocupaţi de necesitatea
de a dezvolta noi aptitudini pentru a face faţă solicitărilor big
data. Numai 63% susţin că profesia va trebui să utilizeze
instrumente care să susţină modelarea şi analiza datelor, 59%
susţinând că vor fi necesare cunoştinţe noi pentru utilizarea
instrumentelor de data mining şi extragere a datelor. Australia
a înregistrat cel mai înalt scor referitor la nevoia de noi aptitu-
dini, cu o valoare de 90% atât pentru modelarea datelor, cât şi
pentru extragerea datelor. 

Numai 27% dintre respondenţii din CEE sunt preocupaţi de
riscurile asociate criminalităţii informatice, acesta fiind cel
mai redus scor la nivel mondial, în comparaţie cu 74% în
Africa, unde această preocupare a înregistrat cel mai înalt
nivel, şi cu 59% în Statele Unite.

Chris Gentle, Partener şi director de cercetare la Deloitte şi
membru al Accountancy Futures Academy a ACCA, a opinat

în acest sens: „Contabilii şi profesioniştii din domeniul finan-
ciar trebuie să fie deschişi faţă de schimbările generate de big
data, platformele Cloud, mobile şi sociale şi trebuie să facă
faţă provocărilor criminalităţii informatice, livrării serviciilor
digitale şi inteligenţei artificiale. Viitorul va fi diferit de trecut
şi trebuie să ne adaptăm cu toţii.”

Andreia Stanciu, director ACCA pentru România şi Europa
de sud-est, a apreciat: „Contabilii şi profesioniştii din dome-
niul financiar din România şi ţările învecinate sunt actori
importanţi în producerea schimbărilor – ei sunt experţi în uti-
lizarea tehnologiei pentru a se promova, pentru a îmbunătăţi
perspectivele clienţilor lor cât şi pe cele ale propriilor lor aso-
ciaţii.”

Privind înspre viitor, raportul arată că vor interveni provocări
pentru profesie. Andreia Stanciu a comentat: „Profesia trebu-
ie să îşi modeleze viitorul tehnologic, nu să se lase modelată
de acesta. Profesia trebuie să fie pro-activă; schimbările ce se
prefigurează sunt o oportunitate pentru a redefini rolurile şi
măsura în care profesia este implicată în deciziile pe termen
scurt şi pe termen lung referitoare la tehnologie. Profesioniştii
trebuie să se adapteze pentru a supravieţui – de unde şi titlul
de Darwinism digital al acestui raport.”

Concluzionând, Andreia Stanciu a precizat: „Raportul nostru
prezintă multe acţiuni pe care profesia trebuie să le întreprin-
dă pentru a face faţă provocărilor prezentate de primele 10
cele mai importante progrese tehnologice. Profesioniştii tre-
buie să se dezvolte şi să-şi schimbe stilul managerial, să eva-
lueze riscurile şi să abordeze problemele de securitate; ei tre-
buie să exploreze amănunţit impactul automatizării şi să se
pregătească pentru schimbarea tiparelor de lucru. Dar, în cele
din urmă, ei trebuie să utilizeze tehnologia pentru a crea
valoare adăugată. Aici se regăseşte adevărata oportunitate a
tehnologiei.” l
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Introducere
Cercetarea are la bază o serie de ipote-
ze privind nivelul de întindere şi
cunoaştere a practicilor de natura ingi-
neriilor financiar-contabile. Una dintre
acestea ar viza caracteristicile persoane-
lor care întreprind astfel de practici sau
care sunt complici la dezvoltarea lor.
Astfel, în cazul acesta s-ar putea înca-
dra două categorii de persoane. În
prima categorie ar intra cele tinere, care
folosesc ingineriile de cele mai multe
ori involuntar, din dorinţa de a dovedi
anumite abilităţi şi fără să ţină cont de
riscuri. 

În această situaţie manipularea finan-
ciar-contabilă poate fi pusă şi pe seama
lipsei de experienţă şi a faptului că ace-
ştia nu sunt conştienţi de riscurile asu-
mate. O a doua categorie de persoane
este conturată în jurul celor mature, cu
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companies doing business within Romania, several ideas were outlined on their knowl-
edge and practical application, the risks undertaken and the substantiation for their use.
Thus, the main reasons to use accounting manipulations and the factors influencing
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experienţă, care cunosc compania, dar
acţionează astfel din cauza insatisfacţii-
lor financiare comparativ cu efortul
depus în cadrul acesteia. 

Una din principalele ipoteze de lucru se
referă la modul în care sunt percepute
ingineriile financiar-contabile de către
persoanele din mediul de afaceri. În
cazul în care se acţionează cu intenţie,
persoanele care aplică astfel de practici
cunosc atât modul în care compania îşi
desfăşoară activitatea, precum şi latura
legislativă, pentru a se putea încadra în
limitele impuse de aceasta, speculând
totodată breşele existente în norme.
Prezenţa multor manipulări în cadrul
activităţilor financiar-contabile poate
surveni fără intenţia de a denatura reali-
tatea, ca urmare a lipsei cunoştinţelor în
acest domeniu.

O altă ipoteză ce stă la baza cercetării
este aceea conform căreia investitorii
financiari sunt înşelaţi de prezentarea
unor situaţii financiare rezultate ca
urmare a unor manipulări. Având în
vedere că majoritatea motivelor ce stau
la baza ingineriilor financiar-contabile
au ca scop atragerea de surse de finan-
ţare, prezentarea unor elemente într-un
mod menit să influenţeze decizia de
investiţie poate fi considerată o formă
de înşelăciune, de ascundere a realităţii
sau de prezentare a ei într-o formă
modificată.

Prezenţa auditului în cadrul companii-
lor limitează sau reduce frecvenţa mani-
pulărilor în activitatea acestora. În acest
caz putem vorbi de orice control ce
exercită o presiune atât asupra persoa-
nelor implicate, cât şi asupra tuturor
angajaţilor. 

Având în vedere că majoritatea persoa-
nelor evită să vorbească în mod direct
despre acest tip de practici, se eviden-
ţiază astfel teama ca descoperirea utili-
zării lor să producă prejudicii financiare
sau de imagine companiei, motiv pen-
tru care auditul reprezintă una din
metodele de constrângere.

Stadiul actual al
cunoaşterii

Utilizată pentru prima dată de către 
J. Argenti în anul 1973, ideea de creati-
vitate în contabilitate a fost interpretată
ca prevestitoare a crizei, acesta punând
totul pe seama incompetenţei manageri-
lor şi de aici declinul activităţii societă-
ţii. Ulterior, în anul 2000, Salustro şi
Leburn susţineau că „perioadele de
criză reprezintă teste pentru întreprin-
deri, afectează fluxul de numerar al
acestora şi sunt generatoare de riscuri,
motiv pentru care contabilitatea nu se
poate face impecabil. De aceea, mana-
gerii sunt tentaţi să recurgă la proceduri
ingenioase, de cele mai multe ori discu-
tabile, pentru rafinarea conturilor de
prezentare”.

Noţiuni de manipulare ce conturau ele-
mente de contabilitate creativă au apă-
rut în literatura de specialitate anglo-
saxonă, în anii 1970, pe tema falimentu-
lui întreprinderilor, precum şi în artico-
lele scrise de Watts şi Zimmerman
(1978,1986, 1990), care reprezintă baza
teoriei contabile pozitive. Dacă pentru
unii autori creativitatea în contabilitate
reprezintă „un ansamblu de proceduri
care au în vedere schimbarea nivelului
de rezultat, în scopul de a-l mări sau
micşora, sau prezentarea situaţiilor

financiare, fără ca aceste obiective să fie
excluse reciproc” (Stolowy, 2000), pen-
tru alţii aceasta reprezintă „însumarea
tehnicilor şi operaţiunilor contabile
care, fără a se distanţa de la norma de
contabilitate, permit managerilor unei
întreprinderi modificarea valorii de
rezultat sau schimbarea aspectului
documentelor contabile” (Annales
Universitatis Apulensis Series
Oeconomica, 2009).

Dilip (2006) susţine că stimulentul real
de contabilitate creativă este reprezentat
de conflictele de interese între diferite
grupuri, spre exemplu, cazul investitori-
lor şi acţionarilor care doresc să obţină
mai multe câştiguri de capital şi divi-
dende, în timp ce angajaţii intenţionea-
ză să obţină salarii mai mari şi cota de
profit ridicată sau cel ce vizează acţio-
narii care au interes în plata unor sume
reduse aferente impozitului pe dividen-
de, în timp ce autorităţile fiscale ale ţării
ar dori să colecteze mai multe taxe etc.

Pornind de la această cauză, noţiunea
de contabilitate creativă a fost izolată de
alte practici. O diferenţiere importantă
o face Jones (2011), care consideră că
poate exista flexibilitate în cadrul conta-
bilităţii care în acelaşi timp să ofere o
imagine reală şi fidelă asupra conturilor,
pentru ca ele să poată servi intereselor
utilizatorilor, dar aceasta poate lua şi
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forma unor raportări financiare fraudu-
loase, atunci când utilizarea este în sco-
pul gestionării, măsurării şi prezentării
conturilor, astfel încât acestea să ser-
vească intereselor situaţiilor financiare şi
a fraudei, pentru a da o imagine falsă a
conturilor. 

În anul 2012, Loren Brandt, Johannes
Van BIesberoeck şi Yifan Zhang
demonstrează într-un articol forţa dis-
trugătoare pe care o pot avea ingineriile
contabile asupra activităţii curente a
întreprinderii. Tot în acel an s-au făcut
studii privind analiza reglementărilor
contabile din România şi identificarea
impactului acestora asupra tehnicilor de
contabilitate creativă. De asemenea, s-a
urmărit şi influenţa pe care o au unele
dintre aceste tehnici contabile pe valoa-
rea adevărată şi justă, evidenţiind astfel
în ce măsură este afectată valoarea reală
şi justă reflectată în situaţiile financiare
ale unei entităţi anume prin apelul la
contabilitate creativă (Annals of  Faculty
of  Economics, 2012).

Metodologia cercetării
Lucrarea îmbină cercetarea de tip calita-
tiv şi cantitativ, utilizând metode speci-
fice, analiza documentelor şi analiza de
conţinut. Pentru realizarea obiectivelor
propuse am apelat la o serie de surse

bibliografice alcătuite din cărţi de spe-
cialitate, reglementări contabile, fiscale
şi juridice, studii şi articole publicate la
nivel naţional şi internaţional de diverse
organisme din domeniu, la elaborarea
unei cercetări cantitative tip anchetă ce
are ca instrument chestionarul.

Pornind de la cele prezentate anterior,
am iniţiat un studiu de piaţă ce a avut
ca scop cercetarea în vederea aflării
unei opinii a persoanelor direct implica-
te în gestionarea activităţii financiar-
contabile în cadrul companiilor. În
acest sens se pot evidenţia asemănările
şi deosebirile dintre percepţia pe care o
au antreprenorii şi profesioniştii conta-
bili în ceea ce priveşte practicile non-
standard şi cum văd aceştia limitele
contabilităţii şi felul în care influenţează
activitatea întreprinderii utilizarea lor.
Cercetarea constă în aplicarea unui che-
stionar ce cuprinde 19 întrebări, unui
număr de 194 de subiecţi, în vederea
confirmării ipotezelor prezentate, rezul-
tatele fiind procesate prin intermediul
programului SPSS. Astfel, chestionarul
cuprinde o categorie de întrebări de
identificare a statutului persoanei inter-
vievate în cadrul companiei, precum şi
date despre aceasta, o categorie de tes-
tare a cunoştinţelor privind ingineriile
financiar-contabile şi o altă categorie de
întrebări de detectare a atitudinii faţă de
aceste practici. De asemenea, chestiona-

rul cuprinde şi întrebări de tip filtru,
deoarece acesta este aplicat doar per-
soanelor care au putere de decizie asu-
pra activităţii financiar-contabile a com-
paniei. 

Ţinând cont de faptul că subiectul cer-
cetării reprezintă o temă delicată pentru
majoritatea persoanelor, atât din mediul
de afaceri, precum şi din cel profesio-
nal, nu s-au folosit întrebări directe,
motiv pentru care confirmarea sau
infirmarea anumitor ipoteze se poate
face corelând mai multe răspunsuri.
Cercetarea este efectuată pe un eşantion
reprezentativ, subiecţii fiind aleşi din
diverse domenii de activitate, pentru a
da un nivel ridicat de încredere. Astfel,
s-au urmărit trei direcţii: cunoaşterea
respondenţilor, a modului de a acţiona
al acestora şi atitudinea lor faţă de
subiectul tratat.

Obiectivele cercetării
Chestionarul a fost structurat în aşa fel
încât să evidenţieze caracteristicile com-
paniei (domeniu de activitate, număr de
angajaţi, eventuale modificări în organi-
zare) caracteristicile respondenţilor şi
vechimea acestora în cadrul companiei.
Subiecţii au fost selectaţi din companii
cu diverse domenii de activitate, numă-
rul acestora fiind relativ egal, aşa cum
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manipu lărilor în activitatea
acestora.



se poate observa din Figura 1, cu o
uşoară creştere în rândul celor din
domeniile comerţ şi publicitate. De alt-
fel, putem observa că majoritatea com-
paniilor din care fac parte respondenţii
sunt mari şi foarte mari, ceea ce implică
structuri variate de conducere şi un
management motivat de îndeplinirea
unor obiective contractuale.

Una dintre întrebările cheie ale cercetă-
rii vizează persoanele care recurg la
ingineriile contabile. Cel mai probabil
primul gând s-ar îndrepta către mana-
geri, deoarece ei au posibilitatea să
manipuleze rezultatele şi performanţele
întreprinderii; dar ar putea face mana-
gerii inginerii financiar-contabile fără un
personal fidel bine instruit? Sunt rare
cazurile în care managerii au libertatea
şi cunoştinţele de a acţiona singuri,
motiv pentru care în categoria altor
persoane au fost întâlnite răspunsuri ce
vizau membri ai departamentului finan-
ciar-contabil. Conform rezultatelor cer-
cetării,un număr semnificativ de res-
pondenţi (32%) şi-au îndreptat atenţia
către acţionari, justificând alegerea prin
faptul că aceştia ar putea avea un bene-
ficiu direct, prin atragerea de investitori
şi majorări de capital. Vechimea în
cadrul companiei, dar şi poziţia pe care
acesta o are reprezintă elemente impor-
tante atât timp cât un utilizator al prac-
ticilor de manipulare trebuie să cunoas-
că în detaliu activitatea întreprinderii.

După cum se poate observa din centra-
lizarea răspunsurilor oferite la întrebări-
le privitoare la categoria de vârstă a per-
soanelor care practică inginerii finan-
ciar-contabile şi motivarea alegerii făcu-
te (Figura 2), peste 60% dintre respon-
denţi au indicat categoria de vârstă 36-
55 ani, dar şi categoria 26-35 cu pro-
cente de aproximativ 20%. Astfel se
confirmă parţial ipoteza conform căreia
utilizatorii ingineriilor financiar-contabi-
le fac parte din categoria angajaţilor
începători sau care se află la sfârşit de
carieră. Vizate sunt în principal persoa-
nele de vârstă medie, cu experienţă la
locul de muncă, care au ca motivaţie
beneficii financiare şi de imagine, care
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acţionează în cunoştinţă de cauză şi
sunt conştiente de riscurile la care se
expun.

Corelând rezultatele cu răspunsurile pri-
mite putem contura caracteristicile per-
soanelor în cauză. Astfel, majoritatea
consideră că utilizatorul ingineriilor face
parte din conducerea companiei, cu -
noaşte foarte bine activitatea acesteia,
nu consideră că aduce vreun prejudiciu,
dar în acelaşi timp acţionează din inte-
res. 

Important este şi motivul pentru care
creativitatea îşi găseşte loc în practicile
contabile. Conform răspunsurilor pri-
mite, cei intervievaţi consideră că aceas-
ta ar putea fi utilă în obţinerea unor
resurse financiare, în tranzacţionarea
acţiunilor, dar şi atunci când compania
întâmpină dificultăţi. Semnificativ este
şi faptul că un număr mare de persoane
nu consideră anumite activităţi ca
făcând parte din sfera ingineriilor.

Ideea de inginerie contabilă este de
actualitate în rândul companiilor. Chiar
dacă în unele situaţii nu este privită din
acest punct de vedere, manipularea
rezultatelor prin tehnici de mărire sau
micşorare artificială a posturilor bilan-
ţiere este o practică des întâlnită, mai
ales în cadrul societăţilor unde auditul
nu este obligatoriu. Fie că este folosită
ca o soluţie de compromis sau ca o
practică obişnuită, există cazuri în care
detectarea lor este dificil de realizat.
Politica ajustărilor şi provizioanelor per-
mite obţinerea unor facilităţi fiscale.
Această practică de constituire a provi-
zioanelor poate fi considerată o tehnică
de cosmetizare a rapoartelor financiare
datorită faptului că acestea se constituie
la timpul prezent când se măresc chel-
tuielile şi se reiau la timpul viitor când
cresc veniturile. Perioada de timp poate
fi utilizată ca un instrument de oportu-
nitate pentru crearea rezultatului dorit,
aspect dificil de sesizat pentru un utili-
zator neexperimentat al situaţiilor 
financiare.

În mod normal Departamentul finan-
ciar-contabil constituie partea din între-

prindere în care creativitatea nu are loc,
majoritatea fiind tentată să se îndrepte
către Marketing când vine vorba de
acest aspect. Situaţia se schimbă atunci
când vizată este activitatea departamen-
telor. În momentul în care majoritatea
managerilor urmăresc maximizarea pro-
fitului şi creşterea cifrei de afaceri pen-
tru a încadra activitatea contabilă în
parametrii previzionaţi, respectarea cu
stricteţe a standardelor contabile trece
pe un plan secund, conturându-se 
primele justificări ale interpretării
subiective.

În ceea ce priveşte tehnicile de manipu-
lare a informaţiei financiar-contabile,
prioritate au cele care oferă o imagine
favorabilă asupra întreprinderii. Activele
sunt supraevaluate prin capitalizarea
unor cheltuieli care nu sunt incluse în
contul de profit şi pierdere sau prin
majorarea fictivă a unor creanţe, stocuri
şi investiţii, iar datoriile sunt sub -
evaluate.

Companiile tind să ascundă un exerciţiu
financiar nereuşit, încercând să salveze
compania de la o mare pierdere trimes-
trială prin intermediul contractelor ficti-
ve sau suprasaturării reţelelor de distri-
buţie. Această metodă este utilizată pe
termen scurt, deoarece produsele
nevândute revin în gestiunea societăţii
şi pot fi detectate atunci când nivelul
stocurilor scade semnificativ într-o
perioadă scurtă de timp sau nivelul
creanţelor nerecuperate este unul 
ridicat. În cazul în care profilul şi activi-
tatea companiei nu permit utilizarea
acestor metode, apar aşa numiţii com-
plici, sub forma unor companii care
preiau o parte din activităţile consuma-
toare de resurse, astfel încât contul de
profit şi pierdere nu este încărcat cu
cheltuielile semnificative. Ele se pot
prezenta şi sub forma unor platforme
investiţionale, dovadă fiind cazul Enron
în care astfel s-a reuşit scoaterea unor
datorii importante din bilanţul societăţii
şi mascarea pericolului în care se afla
compania.

Tehnica de vânzare a imaginii unei
companii constituie un aspect impor-
tant de manipulare. Atunci când sunt
aduse în prim plan elementele pozitive,
creşterile de venituri, indiferent dacă au
sau nu legătură cu activitatea de exploa-
tare şi se omite menţionarea unor chel-
tuieli, precum cele cu investiţiile, se
oferă o imagine distorsionată asupra
realităţii contabile.

În momentele în care se confruntă cu o
perioadă dificilă şi înregistrează pierderi,
există companii care au tendinţa accen-
tuării acestei pierderi prin supraevalua-
re, pentru ca mai apoi să evidenţieze
creşteri semnificative ale veniturilor. Ia
naştere astfel o imagine falsă asupra flu-
xului curent de tranzacţii, care poate
crea impresia unei reveniri rapide, acest
fenomen fiind cunoscut şi sub denumi-
rea de „big bath”.

Una din principalele ipoteze de lucru se
referă la modul în care sunt percepute
ingineriile financiar-contabile de către
persoanele din mediul de afaceri. Şi
aceasta, la rândul ei, se confirmă prin
prezentarea selecţiilor realizate de res-
pondenţi în cadrul întrebării în care li se
solicită identificarea unor modalităţi de
manipulare. 

Din Tabelul 1 se poate observa faptul
că există o serie de practici, precum cele
legate de creanţe, amortizare, reevaluare
sau capitalizarea dobânzii, unde se evi-
denţiază un procent redus al asocierii.
Concluzionăm, astfel, că o serie de
practici contabile uzuale nu sunt înca-
drate neapărat în domeniul ingineriilor
financiar-contabile chiar dacă utilizarea
lor poate produce anumite modificări în
prezentarea imaginii companiei. De ase-
menea, o mare parte a practicilor de
manipulare sunt cunoscute de către per-
soanele din mediul de afaceri, ceea ce
indică faptul că aceştia au utilizat sau
pot utiliza pe viitor elemente specifice,
ţinând cont aici şi de faptul că aproape
70% dintre respondenţi au afirmat că
utilizarea acestor practici nu prejudicia-
ză activitatea companiei.
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Astfel, se pune problema înşelării utili-
zatorului de situaţii financiar-contabile
ce au la bază inginerii financiar-contabi-
le. Majoritatea respondenţilor au consi-
derat că utilizarea manipulărilor are
rolul de a atrage surse de finanţare,
peste 65%, iar aproape 40 % dintre ace-
ştia consideră că prezenţa lor nu aduce
prejudicii companiilor implicate. Din
analiza răspunsurilor prezentate putem

observa faptul că activităţile de ingine-
rie contabilă nu sunt privite sub forma
unei înşelătorii, mai de grabă acestea
sunt înţelese ca o modalitate de „a
vinde” imaginea companiei prezentând
aspectele pozitive (Tabelul 2). 

În acest fel ipoteza de lucru conform
căreia ingineriile ar fi percepute ca o
modalitate de înşelare a utilizatorului

pare sa nu se confirme. Desigur, răs-
punsurile în acest caz sunt acordate de
o manieră evazivă şi totodată subiectivă,
din perspectiva iniţiatorului care, ape-
lând la aceste tehnici, nu consideră că
înşeală efectiv, ci evidenţiază punctele
forte ale afacerii. Nici această modalita-
te de abordare nu este departe de reali-
tate atât timp cât tehnicile utilizate nu
afectează semnificativ şi fraudulos pre-
zentarea situaţiilor financiare, aici inter-
venind raţionamentul fiecărui profesio-
nist contabil. Răspunsurile colectate în
urma centralizării datelor aferente între-
bării „Ingineria este fraudă?” susţin
această abordare, peste 60% dintre res-
pondenţi considerând că ingineriile
financiar-contabile nu reprezintă o
formă de fraudă (Figura 3).

Prezenţa auditului în cadrul companii-
lor limitează sau reduce frecvenţa mani-
pulărilor în activitatea acestora. Această
ipoteză este confirmată şi de rezultatele
cercetării. Majoritatea persoanelor inter-
vievate consideră că practicile de mani-
pulare pot fi descoperite ca urmare a
auditului sau a unui control amănunţit
asupra documentelor contabile. Peste
60% dintre respondenţi sunt de părere
că aceste practici sunt prezente în
cadrul anumitor companii ca urmare a
permisivităţii şi a lipsei unui control
adecvat, subliniind faptul că acestea
favorizează în principal managementul
şi acţionariatul. 

Având în vedere că auditul are ca scop
identificarea denaturărilor semnificative
existente în documentele şi situaţiile
contabile, pot exista cazuri în care aces-
tea sa nu fie descoperite, sunt de părere
aproximativ 30 % dintre persoanele
chestionate.

În acest caz se pune problema expe-
rienţei şi abilităţilor persoanelor care
utilizează ingineriile, precum şi a nivelu-
lui la care acestea sunt realizate, pot fi
utilizate ocazional, pentru sume ce nu
depăşesc pragul de semnificaţie. Prin
natura sa, auditul respinge practicile de
natura ingineriilor financiare, motiv
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pentru care peste 50% dintre respon-
denţi consideră că elaborarea unor stra-
tegii prin adoptarea unor măsuri supli-
mentare de creştere a siguranţei şi pre-
venire a manipulării informaţiei conta-
bile sunt benefice şi pot limita aceste
activităţi. În acelaşi timp existenţa unor
măsuri de siguranţă ridicate şi prezenţa
auditului la nivel de companie pot
acţiona şi asupra utilizatorului de ingi-
nerii financiar-contabile prin intimida-
rea acestuia şi restrângerea ariei de
acţiune (Figura 4).

Concluzii şi limitări
În urma rezultatelor culese pe baza che-
stionarului s-au evidenţiat o serie de
elemente menite să susţină sau să infir-
me ipotezele de lucru. Astfel, în ceea ce
priveşte caracterizarea persoanelor ce
prezintă un risc major, în urma centrali-
zării datelor, ideile iniţiale s-au confir-
mat parţial, fapt datorat numărului sem-
nificativ de respondenţi din rândul
companiilor mari şi foarte mari, unde
vechimea la locul de muncă are un rol
important.

Privitor la cea de-a doua ipoteză, aceas-
ta se confirmă în totalitate, în rândul
respondenţilor existând atât persoane
care acţionează în cunoştinţă de cauză,
având un obiectiv clar de îndeplinit prin
intermediul manipulării conturilor, cât
şi persoane care acţionează în mare
parte involuntar, fapt cauzat de lipsa
cunoştinţelor în domeniu.

Ipoteza potrivit căreia utilizatorii situa-
ţiilor financiare ar putea fi înşelaţi prin
prezentarea unor documente asupra
cărora s-a intervenit pentru a favoriza
imaginea companiei se confirmă parţial,
deoarece există încă un număr foarte
mare de respondenţi care sunt de păre-
re că ingineriile sunt activităţi legale,
menite să avantajeze compania în anu-
mite situaţii.

Auditul şi mijloacele de control rămân
elemente clare de combatere sau limita-
re a denaturărilor la nivelul informaţiei
financiar-contabile. Ipoteza se confirmă
atât prin numărul mare de răspunsuri
care susţin aceste afirmaţii, precum şi
prin cazurile concrete depistate în urma
unor controale riguroase sau a unei
misiuni de audit.

Ingineriile financiar-contabile sunt atri-
buite unor situaţii limită, iar tendinţa
este de a fi folosite la un anumit
moment şi nu ca practici uzuale. Fie că
vorbim despre incompetenţa manageri-
lor care nu îşi pot atinge planul de acti-
vitate decât prin practici secundare,
neglijând astfel sistemul de informare
contabilă sau de atitudinea utilizatorilor
de informaţie prin acordarea unei
importanţe deosebite rezultatului 
contabil, ingineriile contabile sunt 
utile pe termen scurt, ulterior fiind
necesară o revenire asupra acestora
pentru a se evita deprecierea activi-
tăţii companiei.

Printre cauzele comportamentului 
ne-etic pot fi menţionate câştigul şi 
tentaţia pe care o exercită asupra per-
soanei implicate, mai ales în situaţia în
care recompensele motivaţionale sunt 
la o cotă redusă sau nu există, competi-
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ţia, atât pe piaţă faţă de celelalte compa-
nii, cât şi în interiorul companiei, 
între angajaţi, dar şi de personalitatea
managerilor – prin limitele morale şi
etice – care doresc să se realizeze prin
valoare economică şi aspiraţia către
putere.

Principalii vizaţi în utilizarea ingineriilor
financiar-contabile sunt persoanele de
vârstă medie, cu experienţă în interiorul
companiei şi cu putere de decizie.
Acestea acţionează în cunoştinţă de
cauză şi cu un scop precis, dar fără a
avea intenţia de a prejudicia în mod
direct compania.

Ingineriile financiar-contabile repre-
zintă un subiect delicat pentru majo -
ritatea persoanelor din mediul de afa-
ceri, fapt ce a influenţat şi limitarea cer-
cetării la un număr relativ redus de răs-
punsuri concrete asupra fenomenului 
în cauză. l
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The study develops an analysis on accounting professionals’ per-
ception regarding the financial reporting process and its particular-
ities in the case of small and medium sized entities. Three specific
objectives are therefore followed: to frame the demographic char-
acteristics of the respondents; to reflect the role and the purpose
of financial statements in the vision of the accounting profession-
al; and to analyze the hypothetical scenario of implementing the
International Financial Reporting Standard for Small and Medium-
sized Entities in Romania. The employed research methodology
relies on using a questionnaire which was administered to
accounting professionals online (indirectly through the Google

docs platform), allowing the development of a data base including
the obtained responses. The analysis being developed is based
on answers provided by a number of 513 professional account-
ants from 17 counties in Romania. Analyzing the data that was
therefore collected allows the identification from the respondents’
perspective of what they see as key issues which might lead to
the improvement of the financial reporting process in the case of
small and medium sized entities.
Key words: small and medium sized entities, accounting profes-

sional, financial reporting, financial statements, IFRS
JEL Classification: M 41

Financial Reporting in the Case of Small and Medium Sized Entities:
Study on the Perspective of Accounting Professionals
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Introducere, motivaţie
şi metodologie
În contextul economic actual, întreprin-
derile sunt nevoite să facă faţă unor
transformări semnificative în toate
domeniile de activitate, doi dintre facto-
rii importanţi sub acţiunea cărora are
loc transformarea fiind progresul teh-
nologic şi recenta criză economico-
financiară. Informatizarea a generat
apariţia unui nou mediu în care activita-
tea umană se poate desfăşura şi anume
mediul online, care accelerează procesul
de globalizare prin interconectarea ţări-
lor de pe diferite continente şi facilita-
rea tranzacţiilor între acestea. Cel de-al
doilea element specificat este criza eco-
nomico-financiară, care reprezintă sta-
rea unui sistem aflat în declin ce trebuie
să suporte schimbări semnificative atât
structurale, cât şi conceptuale pentru a
se putea dezvolta din nou. Aceşti fac-
tori au forţat şi întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM), ca actori ai mediului
economic, să acţioneze printr-o conti-
nuă evoluţie, oferind astfel un răspuns
la provocările provenite din mediul
concurenţial. 

În comparaţie cu majoritatea ţărilor
europene, în România dezvoltarea mici-
lor companii nu a fost posibilă decât
după 1990, acest fenomen fiind stopat
timp de peste 40 de ani datorită regi-
mului politic ce a guvernat în acea
perioadă. Nicolescu (2001) apreciază
intervalul 1990-1995 ca fiind o perioadă
de dezvoltare relativ accelerată a IMM-
urilor, datorată acordării dreptului de a
le înfiinţa, existenţei a numeroase nişe
neacoperite de alţi agenţi economici,
acordării de facilităţi fiscale în primii ani
de funcţionare şi accesului relativ facil,

mai ales informal, la numeroase resurse
din sectorul de stat, iar intervalul 1996-
2000 ca fiind perioada de temporizare a
dezvoltării IMM-urilor, constatându-se
o scădere a numărului de întreprinderi
mici şi mijlocii înfiinţate, concomitent
cu o sporire a celor ce îşi încetau activi-
tatea. Urmează apoi o perioadă de dife-
renţiere a IMM-urilor faţă de restul
agenţilor economici şi de definire a unei
legislaţii specifice acestora, care a con-
dus la crearea unui cadru legal de desfă-
şurare a activităţii. Prin intermediul sta-
bilirii unor acorduri cu Uniunea
Europeană, întreprinderile mici şi mijlo-
cii devin o componentă importantă a
economiei româneşti şi încep să benefi-
cieze de o atenţie sporită, manifestată
prin acordarea unor facilităţi fiscale,
programe de dezvoltare şi promovare.
Recenta criză economico-financiară
aduce provocări specifice IMM-urilor
prin reducerea cererii de bunuri şi servi-
cii pe piaţă, precum şi diminuarea
finanţării oferite de către bănci şi alte
instituţii financiare, multe fiind nevoite
să îşi diminueze activitatea şi implicit
cifra de afaceri, şi nu puţine fiind elimi-
nate de pe piaţă.

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezin-
tă un element crucial în procesul creşte-
rii economice, jucând un rol important
în economia mondială şi contribuind în
mod substanţial la generarea de venituri
şi locuri de muncă. În ciuda faptului că
datele actuale sunt extrem de dificil de
obţinut, statisticile arată că mai mult de
95% din întreprinderile existente la
nivel naţional sunt întreprinderi mici şi
mijlocii, reprezentând aproximativ 60%
dintre locurile de muncă din sectorul
privat (Ayyagari et al. 2011). Utilizând
un eşantion format din 45 de ţări, Beck
et al. (2005) demonstrează existenţa
unei puternice asocieri pozitive între
importanţa IMM-urilor şi creşterea
PIB-ului pe cap de locuitor. Ayyagari et
al. (2007) dezvoltă o analiză asupra rela-
ţiei dintre dimensiunea relativă a secto-
rului întreprinderilor mici şi mijlocii şi
mediul de afaceri din 76 de ţări, docu-
mentând importanţa IMM-urilor. 

Atunci când se pune problema raportă-
rii financiare în cazul particular al între-
prinderilor mici şi mijlocii, pe departe
cel mai intens dezbătut aspect este cel
al oportunităţii existenţei unui cadru de
raportare specific, distinct de cel gene-
ral. În timp ce principalul argument al
susţinătorilor unui astfel de cadru face
referire la eliminarea complexităţii stan-
dardelor de raportare specifice între-
prinderilor mari, opozanţii fac apel la
esenţa unor standarde axate pe principii
sănătoase şi implicit aplicabile diverse-
lor tipuri de companii. Un element cen-
tral al acestor discuţii îl reprezintă în
mod firesc utilizatorii informaţiei conta-
bile furnizate de către IMM-uri şi
nevoile particulare ale acestora.
Implicit, un număr semnificativ de stu-
dii din literatura de specialitate se foca-
lizează pe analiza oportunităţii
Standardului Internaţional de Raportare
Financiară pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (IFRS for SMEs) atât la nivel
conceptual, cât şi în diferite contexte
naţionale. Eierle şi Haller (2009) dez-
voltă un studiu bazat de asemenea pe
implementarea unui chestionar adresat
IMM-urilor din Germania, menit să
analizeze în ce măsură Standardul
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
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este potrivit pentru entităţi aparţinând
diferitelor clase de mărime. Principala
problemă ridicată în cadrul acestui stu-
diu este legată de faptul că există foarte
puţine dovezi empirice care să aducă
răspuns la întrebarea legată de măsura
în care dimensiunea economică a unei
entităţi are impact la nivelul aspectelor
economice care ar trebui reglementate
prin intermediul standardelor contabile
(Eierle şi Haller, 2009). Autorii analizea-
ză aşadar în ce măsură dimensiunea
economică a unei entităţi are impact
asupra expunerii sale internaţionale,
relevanţa unor probleme contabile spe-
cifice şi percepţia profesioniştilor con-
tabili ce întocmesc situaţiile financiare
asupra costurilor şi beneficiilor asociate
cu aplicarea anumitor metode contabile.
Oportunitatea Standardului
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
este investigată şi în contextul unor
economii emergente, precum
Macedonia (Kuqi şi Jonuzi, 2011). La
nivel naţional trebuie să menţionăm de
asemenea studiile comparative dezvolta-
te între reglementările contabile româ-
neşti şi Standardul Internaţional de
Raportare Financiară pentru întreprin-
derile mici şi mijlocii (Gîrbină et al.,
2012; Albu et al., 2011).

După modelul Standardului
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
emis de către IASB (eng. International
Accounting Standards Board), Institutul
American al Contabililor Autorizaţi
(eng. American Institute of  Certified Public
Accountants) a emis în vara anului 2013
propriul său cadru de raportare finan-
ciară pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (eng. Financial Reporting Framework
for Small and Medium-Sized Entities - FRF
for SMEs – AICPA, 2013), aproape
jumătate (46%) dintre profesioniştii
contabili afiliaţi institutului declarând că
sunt familiarizaţi cu acest nou cadru.
Un studiu adresat profesioniştilor con-
tabili angajaţi în cadrul a peste 200 de
firme de contabilitate arată că 40% din-
tre profesioniştii contabili ce se declară
a fi familiarizaţi cu acest nou cadru de
raportare financiară specific IMM-uri-
lor, consideră că provocarea cea mai
mare o va reprezenta acceptarea acestu-
ia de către creditori, 31% văd cea mai
mare provocare în acceptarea şi înţele-
gerea de către firma raportoare, iar 29%
identifică acceptarea de către clienţi ca
fiind cea mai mare provocare
(Bramwell, 2013 citând un raport spe-
cial al Thomson Reuters).

Prin prezenta lucrare dorim să realizăm
o incursiune în mediul profesioniştilor
contabili la nivel naţional prin adminis-
trarea unui chestionar cu scopul de a
dezvolta un studiu privind percepţia pe
care aceştia o au asupra procesului de
raportare financiară şi a particularităţi-
lor acestuia specifice întreprinderilor
mici şi mijlocii. Analiza informaţiilor
astfel culese permite identificarea din
perspectiva respondenţilor a unor
aspecte cheie ce ar putea duce la îmbu-
nătăţirea procesului de raportare finan-
ciară în cadrul întreprinderilor mici şi
mijlocii. Chestionarul reprezintă aşadar
instrumentul metodologic ce stă la baza
studiului nostru, dezvoltarea şi imple-
mentarea sa îmbinând practici din di -
verse domenii, precum sociologie, psi-
hologie, statistică, informatică şi ştiinţa
comunicării (Rădulescu, 2007). Obiectul
de studiu stabilit vizează percepţia pro-
fesioniştilor contabili din România asu-
pra cadrului contabil şi în particular
asupra procesului de raportare financia-
ră în cadrul IMM-urilor. Chestionarul a
fost administrat profesioniştilor conta-
bili prin intermediul mediului online,
printr-o formă de administrare indirec-
tă, fiind creată o bază de date în care au
fost stocate răspunsurile primite.
Analiza dezvoltată a avut la bază răs-
punsurile furnizate de un număr de 513
profesionişti contabili, provenind din
17 judeţe ale ţării.

Sub aspect structural chestionarul are
trei părţi, acestea fiind focalizate pe cele
trei obiective specifice urmărite prin
administrarea chestionarul şi anume:

v partea dedicată detaliilor demografice,
având rolul de a ne ajuta să înca-
drăm respondentul din punct de
vedere al pregătirii, experienţei,
funcţiei şi domeniului de activitate;

v partea dedicată raportărilor financiare, în
cadrul căreia am analizat perspecti-
va respondenţilor în ceea ce priveş-
te scopul întocmirii situaţiilor finan-
ciare şi problemele întâlnite în
mediul economic actual de către
profesionistul contabil;
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cel al oportunităţii existenţei
unui cadru de raportare 
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de cel general
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v partea dedicată modificărilor la nivelul
reglementărilor, ce a urmărit viziunea
respondenţilor în privinţa a ceea ce
consideră ei că ar trebui modificat
pentru a se fluidiza şi simplifica
cadrul financiar de raportare al
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Chestionarul a fost administrat unui
număr de aproximativ zece mii (10.000)
de persoane, din 17 judeţe ale ţării,
acestea fiind Arad, Bacău, Bistriţa-
Năsăud, Braşov, Caraş-Severin,
Covasna, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Mureş,
Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiş,
Tulcea şi Vrancea la care se adaugă şi
municipiul Bucureşti. S-a dorit ca
numărul celor chestionaţi să fie cât mai
mare pentru a creşte relevanţa şi repre-
zentativitatea informaţiilor obţinute, iar
din punct de vedere geografic am încer-
cat să acoperim un areal cât mai întins
pentru a diminua efectul anumitor per-
cepţii prezente în cadrul unor regiuni,
precum şi pentru a creşte reprezentati-
vitatea. Dintre cei contactaţi, 513 profe-
sionişti contabili au răspuns invitaţiei
noastre de a participa în cadrul cercetă-
rii, obţinând astfel o rată de răspuns de
5,13%. Durata de administrare a che-
stionarului a fost de 30 de zile, cei mai
mulţi dintre subiecţi răspunzând în pri-
mele două zile de la trimiterea formula-
rului. Colectarea datelor a fost oprită la
5 zile de la primirea ultimului răspuns.
Din punct de vedere al prelucrării
informaţiilor obţinute prin intermediul
chestionarului şi al analizei datelor s-a
apelat la investigarea datelor în modul
tradiţional, prin observarea directă a
răspunsurilor primite, precum şi la
reprezentarea grafică a datelor.

Analiza 
caracteristicilor 
demografice
Primul aspect vizat reprezintă delimita-
rea respondenţilor în funcţie de califică-
rile obţinute, după cum a fost menţio-
nat şi anterior, subiecţii acestui studiu

fiind profesionişti contabili. Astfel,
după cum se poate observa şi din grafi-
cul nr. 1, 90% dintre respondenţi deţin
calificarea de expert contabil, în timp ce
10% - pe cea de contabil autorizat. În
cadrul acestei întrebări răspunsurile
puteau fi multiple, pentru a nu deforma
realitatea, iar subiecţii au putut prezenta
calificarea sau calificările care definesc
cel mai bine situaţia actuală a acestora.
Dintre participanţi, 5% au declarat că,
pe lângă calificarea de expert contabil,
la fel de importantă şi pregnantă în acti-
vitatea lor este cea de economist specia-
lizat în contabilitate, în timp ce aproxi-
mativ 7% au declarat că, pe lângă califi-
carea de ex pert contabil ori contabil
autorizat, o alta le defineşte starea
actuală, cum ar fi cea de profesor,
mediator, auditor fi nan ciar ori expert
evaluator. Pentru a reda aceste date
într-o viziune mai concretă şi 
mai uşor de înţeles am apelat la
Graficul 1.

Pentru a putea analiza mai bine activita-
tea persoanelor intervievate, le-am adre-
sat acestora rugămintea de a preciza
experienţa lor în cadrul domeniului
contabil. Segmentul de vechime a fost
împărţit în cinci intervale. Cei mai mulţi
dintre cei chestionaţi au între 10 şi 25
de ani de experienţă, mai exact 296 de
persoane, urmaţi de cei cu o experienţă
de peste 25 de ani - 134 persoane.
Considerăm aceste rezultate importante
din perspectiva documentării experien-
ţei pe care o prezintă respondenţii din
cadrul studiului, având aşadar şansa
analizei unor informaţii prelevate cu
sprijinul unor profesionişti contabili cu
vechime în domeniu. Pe locul al treilea
s-a situat intervalul de experienţă 5-10
ani cu 70 de respondenţi, urmat de
intervalul 3-5 ani cu 8 respondenţi şi 
cel de 0-3 ani cu doar 2 respondenţi,
după cum se poate observa şi din
Graficul 2.

În scopul analizei de detaliu a răspunsu-
lui anterior privind experienţa în dome-
niul contabil, am dorit să observăm ce
post ocupă cei care au participat la
acest studiu, obţinând următoarele

rezultate (Tabelul 1): din 513 respon-
denţi, cei mai mulţi - 161 ocupă funcţia
de contabil şef, 145 - pe cea de director
financiar, iar 71 afirmă că funcţia de
director executiv descrie cel mai bine
situaţia lor actuală. Putem observa ast-
fel că în marea majoritate avem de-a
face cu persoane care conduc contabili-
tatea stabilind normele şi politicile con-
tabile ce vor fi aplicate de companiile în
care activează. Dintre cei care au com-
pletat chestionarul, 70 de persoane au
considerat că funcţiile/posturile prezen-
tate nu reflectă actualul lor loc de
muncă şi au ales un altul, cum ar fi cel
de analist credite, auditor financiar, eco-
nomist, consultant etc. Un număr mai
redus ocupă postul de contabil analitic
– 33 dintre persoanele chestionate –
acest post reprezentând în contextul de
faţă un contabil responsabil cu calcula-
ţia costurilor, 21 - pe cel de contabil
operativ şi doar 3 persoane afirmă că
ocupă postul de contabil junior. Această
întrebare a oferit şansa de a se bifa răs-
punsuri multiple, pentru a nu-i discrimi-
na pe cei care ocupă mai multe posturi,
rezultatul fiind că 30 dintre respondenţi
au afirmat că pe lângă unul dintre pos-
turile prezentate ocupă şi un altul, cum
ar fi cel de cadru didactic universitar,
expert evaluator, auditor intern etc. Ca
o concluzie, conform răspunsurilor pri-
mite putem afirma că toţi participanţii
la acest studiu au tangenţă cu mediul
contabil, concluzie benefică scopului
nostru de investigare a percepţiei profe-
sioniştilor contabili ancoraţi în realităţile
activităţii economice.

Revenind la particularităţile prezentei
lucrări, focalizată pe conceptul de între-
prindere mică şi mijlocie, prin interme-
diul celei de-a cincea întrebări am dorit
să dimensionăm mărimea întreprinderi-
lor în care acţionează profesioniştii con-
tabili intervievaţi, ori a întreprinderilor
care beneficiază de serviciile acestora.
Rezultatele obţinute confirmă datele
prezente în literatura de specialitate,
precum şi cele oferite de institutele de
statistică internaţionale, care afirmă că
întreprinderile mici şi mijlocii ocupă cea

VASIAN, MATIŞ & BONACI  l



mai semnificativă pondere din totalul
de firme prezente pe piaţă (Graficul 3).
Participanţii la acest studiu activează
într-o proporţie de 86% într-o între-
prindere mică şi mijlocie, iar doar 14%
dintre aceştia lucrează într-o companie
ce are peste 250 de angajaţi. Mergând
mai în detaliu, 35% dintre ei colaborea-
ză cu entităţi ce au mai puţin de 10 an -
gajaţi, fiind încadrate în categoria mi -
cro întreprinderilor, 27% - cu entităţi ce
au între 10 şi 49 de angajaţi, 15% - cu
companii ce au între 50 şi 99 de anga-
jaţi şi doar 9% colaborează cu o între-
prindere ce are între 100 şi 249 de
angajaţi.

Dorind o imagine mai analitică a com-
paniei/companiilor în care activează
profesioniştii contabili români, am ana-
lizat domeniul de activitate al companii-
lor care beneficiază de serviciile acesto-
ra. Maniera de formulare a întrebării a
inclus o serie de domenii de activitate
existente la nivel naţional, dar şi opţiu-
nea „altul”, permiţând respondenţilor
oferirea de răspunsuri multiple, cu sco-
pul de a le permite să dea răspunsuri
cât mai reprezentative pentru activitatea
derulată. Cei mai mulţi dintre respon-
denţi, după cum se poate observa în
Graficul 4, lucrează în domeniul servi-
ciilor, cel mai probabil în cadrul unei
companii ce oferă servicii contabile şi
conexe domeniului contabil, iar cei mai
puţini activează într-o companie ce des-
făşoară activităţi din domeniul comuni-
caţiilor. 

Toate aceste întrebări care au făcut
obiectul analizei noastre de până acum
au fost alocate primei părţi a chestiona-
rului, în care am încercat să definim
nişte tipare în care să putem încadra
persoanele care au luat parte la acest
studiu. Concluziile privind caracteristici-
le majoritare ale respondenţilor ar fi că
cei mai mulţi dintre cei chestionaţi deţin
calificarea de expert contabil, beneficia-
ză de peste 10 ani de experienţă în
domeniul contabil, ocupă funcţia de
contabil şef  şi activează în cadrul unei
întreprinderi mici sau mijlocii ce are ca
obiect de activitate prestarea de servicii
cu caracter contabil.
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Percepţia asupra 
procesului raportării
financiare
Următoarea dimensiune pe care am
investigat-o prin intermediul chestiona-
rului realizat a fost cea a raportărilor
financiare. În mod detaliat, au fost urmă-
rite o serie de aspecte referitoare la cine
întocmeşte situaţiile financiare, con-
form cărui referenţial contabil, care este
scopul perceput al întocmirii acestor

rapoarte şi care sunt principalele pro-
bleme întâlnite de practicieni.

Prima întrebare din succesiunea de ele-
mente analizate în cadrul acestei sec-
ţiuni vizează personalul care întocmeşte
situaţiile financiare. Dintre participanţi,
90% au declarat că situaţiile financiare
sunt întocmite de către personalul con-
tabil intern, în timp ce restul de 10%
afirmă că întocmirea rapoartelor finan-
ciare a fost externalizată, fiind încredin-
ţată personalului contabil extern.
Mergând mai departe, am încercat să

aflăm conform cărui referenţial contabil
sunt realizate situaţiile financiare, ape-
lând din nou la o întrebare cu răspun-
suri multiple, deoarece unele companii
– cum ar fi cele multinaţionale – sunt
nevoite să întocmească situaţiile finan-
ciare atât conform legilor din România,
cât şi conform legislaţiei internaţionale
ori a ţării de provenienţă (Graficul 5).
Dintre cei chestionaţi, 76% au afirmat
că situaţiile financiare ale companiilor
în care activează sunt întocmite con-
form OMFP nr. 3055/2009, ce repre-
zintă principalul act normativ după care
se poate conduce contabilitatea în
România; 21% dintre situaţii sunt întoc-
mite conform OMFP nr. 2239/2011 ce
reprezintă concretizarea sistemului sim-
plificat de contabilitate şi are ca scop
simplificarea activităţii de raportare
pentru microîntreprinderi şi întreprin-
derile mici în vederea încurajării dezvol-
tării acestora; 8% dintre respondenţi au
declarat că situaţiile financiare ale com-
paniilor în care îşi desfăşoară activitatea
se întocmesc conform Standardului
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
(IFRS for SMEs), iar 7% au declarat că
aceste situaţii sunt realizate în confor-
mitate cu un alt cadrul legal, dintre care
amintim OMFP nr. 1969/2007, ce
vizează persoanele juridice fără scop
patrimonial, legislaţia BNR, OMFP nr.
629/2009 şi altele.

Cu ajutorul întrebării următoare am
încercat să identificăm scopul întocmirii
situaţiilor financiare, aşa cum este aces-
ta perceput de către profesionistul con-
tabil respondent, fiindcă orice acţiune
are la baza sa atingerea unuia sau a mai
multor ţeluri/scopuri/obiective, rezul-
tând că pentru 79% dintre cei care au
răspuns la această întrebare situaţiile
financiare sunt realizate pentru a reflec-
ta poziţia financiară şi performanţele
entităţii. Un alt obiectiv perceput de
către respondenţi este acela de a rapor-
ta organelor fiscale valoarea taxelor şi
impozitelor, criteriu selectat de 66%
dintre subiecţi. Acest criteriu s-a situat
pe cea de-a doua poziţie ca număr de
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alegeri, ceea ce confirmă percepţia pre-
zentă în mediul economic din România,
care consideră că principalul scop al
contabilităţii este de a oferi informaţii
administraţiei fiscale. Prezentarea situa-
ţiei companiei proprietarilor reprezintă
un scop pentru 57% dintre respon-
denţi, în timp ce ţelul de a coordona
acţiunile managerilor prezintă impor-
tanţă în întocmirea rapoartelor financia-
re pentru 45% din persoanele chestio-
nate. Această situaţie este oarecum ine-
dită, ipostaza managerilor care gestio-
nează compania în baza situaţiilor
financiare fiind dezamăgitoare, cu atât
mai mult cu cât luăm în calcul perioada
de stagnare economică şi criză financia-
ră, în care companiile ar trebui să arate
o atenţie deosebită stabilirii costurilor şi
în special reducerii lor pentru a-şi păs-
tra eficienţa şi rentabilitatea pe piaţa
concurenţială actuală. 

În continuarea demersului nostru ştiin-
ţific am dorit să aflăm care sunt com-
ponentele raportărilor financiare întoc-
mite de către profesioniştii contabili în
cadrul companiilor în care activează.
Trebuie precizat faptul că am apelat din
nou la o întrebare cu răspunsuri multi-
ple, astfel că procentele cumulatate
depăşesc 100%. Principalele rapoarte
întocmite sunt bilanţul şi contul de pro-
fit şi pierdere într-o proporţie de 93%,
notele explicative cu 86%. Situaţia era
oarecum previzibilă dacă facem corela-
ţia cu întrebarea în care doream să
aflăm dimensiunea companiei prin
numărul de salariaţi şi cea în care
doream să aflăm referenţialul după care
sunt întocmite, când analiza rezultatelor
ne-a arătat că cei mai mulţi dintre res-
pondenţi activează în întreprinderi mici
şi mijlocii şi întocmesc situaţiile finan-
ciare conform OMFP nr. 3055/2009,
care prevede că întreprinderile ce înde-
plinesc anumite criterii de mărime să
întocmească doar bilanţ, cont de profit
şi pierdere şi note explicative. Având în
vedere obligativitatea tuturor celor trei
componente ale situaţiilor financiare,
este însă dificil de explicat diferenţa şi
motivul neîntocmirii de către unii dintre

respondenţii ce întocmesc bilanţ şi cont
de profit şi pierdere a notelor explicati-
ve. Mai apoi, 46% dintre persoane au
afirmat că întocmesc declaraţii de tip
cash-flow şi declaraţii privind capitaluri-
le, 27% - declaraţii pe venit şi aproxi-
mativ 7% întocmesc şi alte tipuri de
rapoarte.

Dorind o imagine şi mai detaliată asu-
pra activităţii derulate de către respon-
denţi în practica contabilă, am apelat la
o întrebare tip grilă pentru a afla gradul
de dificultate al întocmirii celor 5 situa-
ţii prezentate de către Standardul
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
OMFP nr. 3055/2009 ca alcătuind un
set complet de situaţii financiare şi
anume bilanţ, cont de profit şi pierdere,
situaţia fluxurilor de numerar, situaţia
modificării capitalurilor proprii şi notele
explicative. În cazul situaţiei fluxurilor
de trezorerie şi a notelor explicative
rezultatele obţinute nu prezintă o rele-
vanţă crescută întrucât valorile ponderi-
lor sunt apropiate, neputându-ne forma
o opinie clară şi concretă asupra lor.
Respondenţilor li s-a cerut să aproxime-
ze pe o scară de la 1 la 5 dificultatea
întocmirii situaţiei financiare, unde 1
reprezintă treapta de dificultate minimă,
2 - treapta de dificultate mică, 3 - treap-
ta de dificultate medie, 4 - treapta de
dificultate mare, iar 5 - treapta de difi-
cultate maximă. În cazul bilanţului 30%
dintre cei chestionaţi apreciază că pre-

zintă o dificultate minimă la întocmire,
în timp ce 21% consideră că întâmpină
o dificultate mică la întocmire. Dintre
cei chestionaţi, 20% afirmă că dificulta-
tea bilanţului în comparaţie cu alte
situaţii este una medie, 13% apreciază
că gradul de dificultate este mare şi
aproximativ 16% consideră bilanţul ca
fiind cea mai complicată situaţie de rea-
lizat (Tabelul 2). 

Rezultatele obţinute în urma analizei
datelor referitoare la contul de profit şi
pierdere sunt asemănătoare cu cele
obţinute în cazul bilanţului. Dintre per-
soanele care au răspuns la această între-
bare 55% au considerat că acest raport
nu prezintă dificultate sau prezintă o
dificultate minimă de întocmire, 20%
apreciază o dificultate medie, iar 25%
apreciază contul de profit şi pierdere ca
având un grad de dificultate mare şi
foarte mare în ceea ce priveşte întocmi-
rea. Aceste date se pot observa în
Tabelul 3.

Situaţia modificărilor capitalurilor pro-
prii este văzută de către subiecţii cerce-
tării noastre ca fiind cel mai uşor de
întocmit (Tabelul 4); acest lucru îl
argumentăm prin ponderea răspunsuri-
lor participanţilor, care într-o proporţie
de aproximativ 61% consideră că
întâmpină o dificultate minimă sau
redusă când sunt nevoiţi să elaboreze o
astfel de raportare. Mai trebuie precizat
că 24% dintre respondenţi consideră
modificarea capitalurilor proprii drept o
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raportare cu grad mediu de dificultate,
11% cu grad ridicat şi aproximativ 6%
apreciază această situaţie ca prezentând
un grad maxim de dificultate la întoc-
mire.

În privinţa dificultăţii de întocmire a
situaţiei fluxurilor de trezorerie ne este
dificil să formulăm o opinie, deoarece
răspunsurile sunt aproximativ egale ca
pondere, după cum se poate observa şi
în cadrul Tabelului 5. Cu siguranţă că
metoda folosită în întocmirea acesteia
influenţează percepţia respondenţilor,
însă de cele mai multe ori practicienii
preferă utilizarea metodei indirecte de
întocmire a situaţiei fluxurilor de nume-
rar care este şi mai facil de utilizat. Un
lucru este însă cert, gestiunea fluxurilor
de trezorerie ar trebui să reprezinte o
componentă importantă a politicii de
management. Ponderea cea mai mare a
respondenţilor, de aproximativ 41%,
consideră că această situaţie este cel mai
dificil de realizat. Intuim că acest fapt
se datorează dificultăţii de delimitare a
fluxurilor pe cele trei secţiuni de finan-
ţare, exploatare şi investiţii. 23% eva-
luează întocmirea situaţiei fluxurilor de
trezorerie cu un grad mediu de dificul-

tate, iar 36% apreciază că realizarea
acestei raportări prezintă un grad scăzut
sau minim de elaborare.

Notele explicative trebuie să conţină
informaţii generale privind reglementă-
rile contabile conform cărora s-au
întocmit situaţiile financiare anuale,
metodele de evaluare, politicile contabi-
le, precum şi alte informaţii generale
care prezintă relevanţă pentru nevoile

de informare ale utilizatorilor. În legis -
laţia românească acestea nu sunt pre-
zentate sub o formă standard precum
celelalte situaţii, făcându-se apel la
raţionamentul celui care le întocmeşte,
de aceea în cadrul acestora nivelul de
subiectivism este destul de ridicat. Cei
mai mulţi dintre subiecţii acestei cerce-
tări consideră că întocmirea notelor
explicative nu prezintă o dificultate prea
mare, după cum se poate observa şi în
Tabelul 6. Considerăm însă că aprecie-
rea corectă a percepţiei respondenţilor
asupra gradului de dificultate în întoc-
mirea notelor explicative ar putea fi rea-
lizată doar în corelaţie cu utilitatea pe
care acestea o prezintă, profesioniştii
contabili având adesea tendinţa comple-
tării lor cu scopul bifării unei cerinţe şi
nu neapărat a potenţării şi completării
informaţiei cantitative prezentate în
cadrul celorlalte componente ale situa-
ţiilor financiare.

Următoarea întrebare din cadrul che-
stionarului aplicat a avut scopul de a
vedea în ce măsură obiectivul situaţiilor
financiare de a reda o imagine fidelă
(reprezentare exactă conform noului
cadru conceptual al IASB) este îndepli-
nit (Graficul 6). Astfel, respondenţii au
fost solicitaţi să aprecieze în ce mă sură
situaţiile financiare reflectă situaţia reală
a entităţii. Aproximativ 65% dintre par-
ticipanţi au declarat că situaţiile finan-
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ciare reflectă într-o proporţie de 95%
spre 100% imaginea companiei care
face obiectul respectivelor situaţii. Pe
locul doi ca pondere se află cei care au
afirmat că situaţiile întocmite de ei pre-
zintă imaginea entităţii într-o proporţie
de 70% spre 95%. Un aspect interesant
este că doar aproximativ 4% sau 18
persoane, dacă prezentăm informaţia în
formă absolută, au afirmat că situaţiile
financiare întocmite de ei reflectă într-o
proporţie de 40%-70% imaginea reală a
companiei şi aproximativ 1% sau 4 per-
soane au declarat că situaţiile întocmite
de ei oferă o imagine fidelă a societăţii
sub 40%. Această situaţie este datorată
unor denaturări semnificative prezente
la nivelul situaţiilor financiare, fapt ce
conduce la inducerea în eroare a utiliza-
torilor de informaţii contabile şi ne
sugerează că aceste raportări sunt reali-
zate doar pentru a acoperi cerinţele
legale şi nicidecum pentru a oferi infor-
maţii veridice partenerilor economici şi
sociali, iar în cadrul acelor societăţi
există posibilitatea desfăşurării unor
activităţi frauduloase care sunt „masca-
te” prin intermediul contabilităţii.
Ponderea mică a respondenţilor care
consideră imaginea reflectată prin inter-
mediul situaţiilor financiare ca fiind
diferită de ceea ce ar constitui reprezen-
tarea exactă a companiei devine intere-
santă în contextul mult invocatei conec-
tări a contabilităţii la fiscalitate la nivel
naţional, în special în cazul întreprinde-
rilor mici şi mijlocii.

Considerăm că întrebările anterioare ar
fi irelevante dacă nu am cunoaşte mai
în detaliu şi situaţia profesionistului
contabil, întrucât starea acestuia se
reflectă în acţiunile sale. În acest scop
am investigat şi principalele probleme
întâlnite la ora actuală pe piaţa informa-
ţiei contabile din România de către pro-
fesioniştii contabili implicaţi în cadrul
studiului nostru (Graficul 7). În urma
analizei răspunsurilor primite am ajuns
la concluzia că principala problemă cu
care se întâlnesc subiecţii este menţine-
rea la curent cu noile reglementări şi
standarde, 359 de persoane alegând

această variantă. Situaţia este oarecum
previzibilă, ţinând cont că în ultimele
decenii România a trecut prin schimbări
majore, contabilitatea fiind în primul
rând nevoită să se adapteze schimbări-
lor impuse de trecerea de la o economie
centralizată la cea de piaţă, iar mai apoi,
odată cu aderarea la Uniunea
Europeană, să îşi armonizeze legile cu
directivele acesteia, stări care au condus
la un cadru normativ volatil. Nu putem
decât să ne exprimăm speranţa că acest
moment al turbulenţelor legislative a
fost depăşit, urmând un trend al stabili-
tăţii în cadrul legislativ contabil. Însă şi
această stare de fapt necesită cunoaşte-
rea şi considerarea perspectivei profe-
sioniştilor contabili. Cea de-a doua pro-
blemă cu care se confruntă profesioni-
ştii contabili în practică este cea a stabi-
lirii unui echilibru între muncă şi viaţă
personală, 178 dintre respondenţi afir-
mând acest lucru. Acest fapt ne confir-
mă că domeniul contabil este unul foar-
te solicitant, care necesită o atenţie spo-
rită pentru păstrarea cunoştinţelor, pre-
cum şi a relaţiilor de afaceri, situaţie ce
conduce la restrângerea vieţii personale,
acest cost de oportunitate nefiind din
păcate întotdeauna răsplătit, credem
noi, de beneficiile materiale obţinute în
urma efortului depus. Pe poziţia a treia,
ca frecvenţă a problemelor întâlnite, se
află atragerea şi păstrarea clienţilor, 159

dintre cei chestionaţi reclamând această
problemă. Putem considera pentru
această stare situaţia economică actuală,
care este una de contracţie economică,
în care multe întreprinderi au fost
nevoite să declanşeze procedura de fali-
ment, reducându-se astfel numărul
clienţilor de care dispun profesioniştii
contabili. Cea de-a doua cauză la aceas-
tă problemă, din punctul nostru de
vedere, ar fi creşterea ofertei de servicii
contabile ca efect al dobândirii titlului
de expert contabil ori contabil autorizat
de către un număr mai mare de persoa-
ne decât cele care au renunţat la această
titulatură şi, implicit, activitate.

Pentru a obţine rezultate mai conclu-
dente, întrebarea anterioară a fost
dublată cu o alta pe aceeaşi temă, adre-
sându-le profesioniştilor contabili cere-
rea de a ne descrie cauzele principalei
probleme, precum şi efectele acesteia.
Cele mai frecvente cauze întâlnite sunt:
legislaţia incertă şi instabilă, concurenţa
neloială şi volumul mare de lucru, iar
cele mai frecvente efecte ale probleme-
lor sunt: lipsa timpului liber, lipsa unei
vieţi personale, amenzi, instabilitatea
economică a firmei şi lipsa unei viziuni
pe termen lung. Considerăm utilă reda-
rea în continuare a răspunsurilor primi-
te la această întrebare pe care noi le-am
apreciat ca fiind interesante şi utile în
crearea unei imagini asupra percepţiei
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pe care profesioniştii contabili o au asu-
pra activităţii derulate de ei în contextul
actual. Respondent nr. 8: „Schimbări
frecvente ale legislaţiei făcute fără o
analiză de impact asupra importanţei,
relevanţei şi costurilor necesare aplicării
acestora”. Respondent nr. 16: „Cel mai
greu îmi este să fiu la curent în perma-
nenţă cu modificările legislaţiei. Este
cumplit. Ar trebui să îţi rezervi câteva
ore pe zi pentru a te documenta. Dacă
ţii cont de faptul că mai trebuie să şi
lucrezi, poţi spune că nu mai ai viaţă
personală”. Respondent nr. 31: „Lucrez
ca expert contabil independent. Ca
atare, o mare problemă cu care mă con-
frunt este concurenţa, întrucât numărul
experţilor contabili a crescut foarte
mult. Este evident că e dificilă menţine-
rea la curent cu noile reglementări în
condiţiile în care acestea se modifică
într-un ritm mult prea alert”. Respon -
dent nr. 70: „Practic, ca profesionist
contabil mă confrunt cu toate proble-
mele enumerate de dumneavoastră în
prezentul chestionar, fapt care are
impact negativ asupra vieţii personale,
fiind din ce în ce mai greu să respect un
program pe care mi l-am stabilit, fie şi
pe termen scurt, mereu apar probleme
urgente, asta şi din cauza faptului că
unele din societăţile pentru care lucrez
nu sunt bine organizate, solicită conta-
bilului cu care au un contract de pres-
tări servicii contabile să execute tot felul
de lucrări care nu sunt prevăzute în
contract şi, pentru a nu pierde clientul,
eşti nevoit să le execuţi, în plus suntem
şi prost plătiţi, toate astea afectând ine-
vitabil şi viaţa personală”. Respondent
nr. 98: „Principala problemă constă în
soluţiile pe care le găseşti din punct de
vedere fiscal şi contabil, ca adaptare la
cerinţele întreprinzătorului”. Respon -
dent nr. 129: „Nivelul de pregătire foar-
te slab al celor care termină facultăţile
de ştiinţe economice. În privinţa absol-
venţilor, societăţile doresc să-i înscrie la
cursuri pentru a învăţa contabilitate, fis-
calitate, IFRS (ceea ce nu au învăţat în
facultăţi), dar nu prea sunt furnizori.
Majoritatea training-urilor sunt pentru
specializare, dar tinerilor le lipsesc baze-

le. Materiile învăţate în facultate nu sunt
actuale”. Respondent nr. 258: „În prin-
cipal modificările apărute lasă loc de
interpretări, pe care înainte de intrarea
în vigoare a prevederilor fiscale nu ţi le
poate lămuri nimeni. Te afli în situaţia
în care trebuie să le aplici conform
interpretărilor proprii sau după consul-
tarea cu alţi colegi, iar după 2-3 ani te
trezeşti cu control fiscal, care atunci ştie
cu certitudine cum trebuiau interpretate
unele prevederi. De asemenea, dacă te
adresezi organelor fiscale pentru anumi-
te neclarităţi pe care le ai, cu privire la
rezolvarea unei situaţii concrete, pri-
meşti, de cele mai multe ori, un răspuns
formulat sub forma de citat din Codul
Fiscal”. Respondent nr. 458: „Atragerea
de noi clienţi şi menţinerea celor din
portofoliu se face cu mare greutate ca
urmare: a ignorării de către patronii de
firme a prevederilor legale din dome-
niul financiar-contabil şi de fiscalitate; a
slabei pregătiri profesionale a econo-
miştilor şi contabililor, a lipsei de expe-
rienţă a acestora; a greutăţilor cu care se
confruntă în această perioadă conduce-
rea societăţilor în asigurarea finanţării şi
costurilor ridicate ale acesteia”.

La finalul acestei secţiuni a chestionarul
dorim să prezentăm caracteristicile
majoritare care au rezultat în urma ana-
lizei răspunsurilor colectate: profesio-
nistul contabil îşi desfăşoară activitatea
în cadrul unei entităţi care apelează la
personalul contabil propriu pentru
întocmirea situaţiilor financiare, elabo-
rate conform OMFP nr. 3055/2009,
acestea având ca scop prezentarea situa-
ţiei poziţiei financiare şi a performanţe-
lor entităţii şi de a oferi informaţii orga-
nelor fiscale privind taxele şi impozitele
datorate. Respondenţii apreciază că
situaţiile financiare întocmite cuprind
bilanţ, cont de profit şi pierdere, note
explicative şi reflectă imaginea fidelă a
entităţii într-o proporţie de 95-100%.
Profesionistul contabil întâmpină ca
principale probleme în activitatea sa
menţinerea la curent cu normele şi
reglementările şi obţinerea unui echili-
bru între muncă şi viaţă personală. 

Percepţia asupra 
posibilităţii modificării
reglementărilor 
contabile
Cea de-a treia secţiune a studiului nos-
tru vizează captarea viziunii responden-
ţilor asupra unui cadru legislativ ce ar
trebui implementat pentru a facilita
dezvoltarea IMM-urilor. În acest sens în
prima întrebare din cadrul acestei sec-
ţiuni am dorit să aflăm părerea profe-
sioniştilor contabili privind adoptarea
unui referenţial contabil pentru între-
prinderile mici şi mijlocii în vederea
simplificării procesului de raportare în
cadrul acestora. Dintre respondenţi,
88% au afirmat că acest demers ar fi
unul pozitiv, în timp ce 12% din aceştia
au afirmat că nu ar fi o iniţiativă potri-
vită. 

Legat de aceeaşi problematică, a refe-
renţialului contabil, am inserat în cerce-
tarea întreprinsă o întrebare care solicită
opinia subiecţilor referitor la care ar fi
cea mai potrivită soluţie de normalizare
a contabilităţii IMM-urilor (Graficul 8).
Dintre aceştia, 43% au afirmat că solu-
ţia cea mai potrivită de normalizare a
contabilităţii întreprinderilor mici şi mij-
locii este elaborarea de standarde conta-
bile naţionale armonizate cu Directivele
Europene. Această opţiune considerăm
noi că a fost aleasă întrucât favorizează
o comparabilitate crescută a informaţii-
lor cu restul ţărilor europene, principalii
investitori şi parteneri de afaceri ai în -
treprinderilor mici şi mijlocii din Româ -
nia sunt reprezentaţi de către investito-
rii europeni, încurajând prin acest
demers parteneriatele între cele două
părţi. 32% dintre cei chestionaţi sunt de
părere că forma actuală a OMFP nr.
2239/2011 reprezintă cea mai potrivită
soluţie de reglementare a contabilităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, 16%
consideră că soluţia cea mai potrivită de
normalizare contabilă o reprezintă
adoptarea Standardului Internaţional de
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Raportare Financiară pentru IMM-uri şi
aproximativ 8% afirmă că un alt refe-
renţial ar fi potrivit pentru acest dezide-
rat.

Următorul pas din cadrul acestei sec-
ţiuni a constat în a obţine percepţia res-
pondenţilor privind anumite elemente,
considerate de noi esenţiale pentru des-
făşurarea în bune condiţii a activităţii,
precum principiile etice specifice profe-
siei contabile, principiile fundamentale
ale contabilităţii, politicile şi raportările
contabile, OMFP nr. 2239/2011, Stan -
dardului Internaţional de Raportare
Financiară pentru întreprinderile mici şi
mijlocii şi codul fiscal.

Principiile etice au rolul de a veni în
ajutorul profesioniştilor contabili,
îndrumându-i cum să acţioneze, pe ce
criterii să aleagă şi care sunt motivaţiile
morale în desfăşurarea acţiunilor lor
(Graficul 9). Acestea au menirea de a
conduce la crearea unui cadru profesio-
nal credibil, în care activităţile sunt des-
făşurate cu profesionalism, oferind o
calitate superioară a serviciilor, care să
câştige încrederea partenerilor econo-
mici şi sociali. Dintre cei chestionaţi
45% au declarat că stăpânesc principiile
etice foarte bine, în timp 44% dintre
respondenţi le cunosc bine. Faptul că
aproximativ 89% dintre subiecţi cunosc
bine sau foarte bine principiile etice

este un lucru foarte important, aceasta
demonstrând la nivel formal că profesia
contabilă îşi desfăşoară activitatea într-
un cadru guvernat de moralitate şi
onestitate, aducând un plus mediului
economic din România. 10% cunosc
aceste principii la un nivel mediu şi
doar 1% sau 5 persoane au cunoştinţă
într-o mică măsură de principiile etice.
Un aspect interesant este că nicio per-
soană care a participat la cercetarea
noastră nu a declarat că nu are cunoş-
tinţă de principiile etice specifice profe-
siei contabile. Acest lucru poate fi
explicat şi prin acoperirea principiilor
etice în cadrul pregătirii oferite de către
organismele profesionale cărora le sunt
afiliaţi respondenţii studiului nostru.

Principiile fundamentale ale contabilită-
ţii reprezintă convenţiile, regulile şi pro-
cedurile care alcătuiesc cadrul funda-
mental de desfăşurare al activităţilor
contabile. Respectarea şi aplicarea aces-
tora asigură informaţiei contabile carac-
teristicile calitative necesare în timp şi
spaţiu. 57% dintre subiecţii acestei cer-
cetări afirmă că ştiu foarte bine princi-
piile fundamentale ale contabilităţii,
37% le cunosc bine, iar 6% au o privire
de ansamblu sau medie asupra acestor
principii. Doar o singură persoană recu-
noaşte că are cunoştinţă într-o mică
măsură de principiile fundamentale şi
niciun respondent nu a afirmat că nu ar
şti prevederile acestora (Graficul 10).

OMFP nr. 2239/2011 reprezintă regle-
mentarea ce vizează simplificarea siste-
mului de raportare contabilă pentru
întreprinderile mici, în timp ce Codul
Fiscal reprezintă legea ce stabileşte
cadrul legal pentru impozitele şi taxele
ce revin bugetului statului, precum şi
modul de calcul şi de plată al acestora.
Cele două legi sunt cunoscute foarte
bine de aproximativ 25% din cei che-
stionaţi pentru OMFP nr. 2239/2011 şi
de 24% dacă vorbim de Codul fiscal. La
polul opus, cei care declară că nu
cunosc deloc prevederile celor două
legi, sunt într-o proporţie de 2% în
cazul sistemului de raportare contabilă
simplificat şi de 0% în cazul reglemen-
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tării fiscale. Faptul că nicio persoană
din cele care au oferit răspunsuri în
cadrul acestei cercetări nu a declarat că
nu cunoaşte prevederile Codului fiscal
ne demonstrează încă o dată legătura
strânsă între contabilitate şi fiscalitate în
România. Cele mai semnificative pon-
deri în cadrul întrebării sunt ocupate de
cei care au declarat că ştiu reglementări-
le celor două legi într-o bună măsură,
55% dintre respondenţi afirmând acest
lucru în ceea ce priveşte Codul fiscal şi
45% dintre aceştia în ceea ce priveşte
OMFP nr. 2239/2011. Restul pon -
derilor pot fi regăsite în cadrul
Graficului 11.

În continuarea acestei secţiuni am dorit
să urmărim percepţia respondenţilor
privind posibilitatea implementării
Standardului Internaţional de Raportare
Financiară pentru întreprinderi mici şi
mijlocii în România. Pentru a realiza
acest lucru în primul rând am dorit să
aflăm câţi dintre profesioniştii contabili
care participă la acest studiu cunosc
aceste standarde şi am utilizat în acest
sens o întrebare filtru, pentru a-i elimi-
na pe cei care nu cunosc subiectul
întrebării, pentru a evita denaturarea
răspunsurilor următoare (graficul nr.
12). Cei mai mulţi dintre respondenţi,
290 de persoane (57%) au afirmat că au
o idee generală despre aceste standarde,
34% respectiv 175 de persoane au
declarat că ştiu prevederile acestei
norme şi aproximativ 9% nu cunosc
aceste standarde. 

În cele ce urmează am investigat păre-
rea profesioniştilor contabili asupra
necesităţii implementării Standardului
Internaţional de Raportare Financiară
pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Dintre cei care au răspuns, 74% consi-
deră că implementarea IFRS pentru
IMM este un lucru necesar, iar restul de
26% apreciază că nu reprezintă un
lucru necesar pentru contabilitatea
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Mergând mai departe, am încercat să
descoperim percepţia celor chestionaţi
privind importanţa principalelor obsta-
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cole care stau în calea implementării
IFRS în ţara noastră, acestea fiind selec-
tate în baza literaturii de specialitate în
urma analizei caracteristicilor pieţei
contabile. Obstacolele selectate sunt:
legătura dintre contabilitate şi fiscalitate,
tradiţia contabilă existentă, referenţialul
IFRS este construit pe principii şi con-
cepte greu de aplicat, lipsa de pregătire
a personalului şi lipsa presiunii din par-
tea utilizatorilor pentru a obţine infor-
maţii de calitate. 

Rezultatele obţinute sunt destul de
volatile întrucât a rămas la latitudinea
celor care răspund să evalueze impor-
tanţa obstacolelor în funcţie de percep-

ţia proprie şi pregătirea profesională.
Factorul ce a fost considerat de impor-
tanţă maximă este legătura strânsă din-
tre contabilitate şi fiscalitate, 36% din-
tre subiecţi considerând că legătura din-
tre contabilitatea autohtonă şi fiscalitate
nu ar permite desfăşurarea în bune con-
diţii a activităţii contabile conform
IFRS pentru IMM-uri. Obstacole
secundare considerate de către profe-
sioniştii contabili ca având o importanţă
majoră sunt: tradiţia contabilă existentă
- cu 26%, lipsa de pregătire a persona-
lului - cu 24% şi lipsa presiunii din par-
tea utilizatorilor pentru a obţine infor-
maţii de calitate - cu 23%. Obstacole de

rangul trei sau de o importanţă medie
reprezintă supoziţia că IFRS este con-
struit pe principii şi concepte greu de
aplicat. Informaţii complete privind
obstacolele şi modul în care sunt perce-
pute de către profesioniştii contabili le-
am redat în cadrul Graficelor 13, 14,
15, 16, 17. 

Obstacolele nu trebuie privite doar din
perspectiva negativă de a ne împiedica
să ajungem unde ne-am propus, ci şi
dintr-o perspectivă pozitivă, în care ne
sunt prezentate locurile unde diferite
lucruri sau elemente trebuie schimbate
pentru ca mai apoi sistemul să poată
evolua.
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Păstrând acelaşi context, al unei posibi-
le adoptări a Standardului Internaţional
de Raportare Financiară pentru între-
prinderi mici şi mijlocii, am dorit să
observăm ce impact consideră profesio-
niştii contabili că ar avea această situaţie
asupra unor elemente precum transpa-
renţa comunicării financiare, compara-
bilitatea informaţiei, relevanţa informa-
ţiei contabile, gradul de prudenţă şi
volatilitatea rezultatelor. Cerinţa acestei
întrebări a fost de a nota pe o scară de
la 1 la 5 impactul asupra factorilor pre-
zentaţi, unde 5 reprezintă un impact
maxim, adică va duce la o modificare
semnificativă, 4 reprezintă un impact
major, 3 un impact mediu, 2 a fost atri-
buit unui impact minor şi 1 unui impact
minim. Imaginea de ansamblu asupra
percepţiei respondenţilor arată că im -
pactul adoptării normei internaţionale
ar fi unul semnificativ pentru transpa-
renţă, comparabilitate, relevanţă şi gra-
dul de prudenţă, aproximativ 50% din-
tre cei chestionaţi considerând că aces-
tea ar suferi un impact maxim ori
major. 

Ultima întrebare din cadrul chestiona-
rului nostru a fost una deschisă, lăsând
la latitudinea fiecăruia dintre respon-
denţi să ne împărtăşească opinia sa cu
privire la cel mai bun mod de a simpli-
fica ori fluidiza sistemul de raportare
financiară. Am abordat această chestiu-

ne graţie percepţiei conform căreia
birocraţia reprezintă una din principale-
le probleme ale României şi în particu-
lar a companiilor. Contabilitatea în
esenţă înseamnă birocraţie, întrucât fie-
care operaţiune este consemnată în
baza unui document justificativ a cărui
importanţă o şi subliniem. Apreciem
însă birocraţia prin acumularea unor in -
formaţii redundante, precum şi blocaje-
le în circulaţia informaţiei. În urma ana -
lizei răspunsurilor, cele mai multe s-au
centrat pe următoarele idei: reducerea
poverii fiscale, separarea contabilităţii
de fiscalitate, eliminarea documentelor
inutile şi stabilitate legislativă.

În continuare, dorim să redăm punctele
de vedere cele mai interesante şi mai
argumentate culese prin intermediul
acestei întrebări din cadrul chestionaru-
lui. Respondent nr. 40: „Important ar fi
să existe stabilitate în domeniul acesta,
nu sunt împotriva aducerii de îmbună-
tăţiri, dar ne-am săturat de modificările
care se aduc la modalităţile de raporta-
re, de la un an la altul, încât, dacă ai
făcut greşeala să depui situaţiile finan-
ciare la începutul perioadei de raporta-
re, poţi avea surpriza că s-a mai schim-
bat ceva pe ici pe colo, cu alte cuvinte, că
împreună cu toată societatea noastră,
suntem într-o continuă tranziţie”.
Respondent nr. 59: „Ruperea contabili-
tăţii de fiscalitate, noi contabilii profe-

sionişti avem mari dificultăţi, abordând
problemele mai mult din punct de
vedere fiscal decât contabil”.
Respondent nr. 90: „1) Raportările ar
trebui să fie cât mai simple şi concise şi
aplicate de toţi operatorii economici,
mici şi mijlocii. 2) Ruperea totală a con-
tabilităţii de fiscalitate. Fiscalitatea tre-
buie făcută de stat, pe banii lui şi de
specialiştii lui. Dacă rămâne în conti-
nuare în sarcina profesioniştilor conta-
bili, atunci ar trebui instituţionalizată
(reglementată) ca activitate în cadrul
CECCAR şi remunerată. În situaţia
actuală, munca de fiscalitate o face pro-
fesionistul contabil, fără să fie plătit şi
este controlat de angajatul statului, toc-
mai de acela care ar trebui să o facă.
Situaţia ar trebui să fie exact invers.
Profesionistul să-l controleze pe angaja-
tul de la stat”. Respondent nr. 165: „Ar
trebui introdus un singur impozit care
să substituie restul taxelor, astfel se va
simplifica procesul şi uşura munca con-
tabililor”. Respondent nr. 453:
„Stabilirea pe termene lungi a legilor
contabile şi fiscale ar duce la reducerea
erorilor de înregistrări şi raportări. Prin
hăţişul modificărilor legislative este
foarte greu să fii sigur că nu se strecoa-
ră erori în întocmirea situaţiilor econo-
mice. Consider că statul are mai mult
de pierdut decât de câştigat prin faptul
că modifică de la o zi la alta legislaţia,
este foarte greu de urmărit şi aplicat”.
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Există o părere generală conform căreia
birocraţia reprezintă una din principalele
probleme ale României şi în particular a
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unor informaţii redundante, precum şi
blocajele în circulaţia informaţiei



Respondent nr. 499: „O lege a contabi-
lităţii asemănătoare cu legislaţia anglo-
saxonă şi nu cu cea franceză. Firmele
mici şi mijlocii sunt interesate de cât au
investit, care sunt costurile şi cu cât au
rămas după desfăşurarea activităţii şi
mai puţin de modul cum trebuie acestea
reflectate în documente!”.

Concluzii
Aşa cum menţionam la începutul aces-
tui studiu, am avut în vedere analiza
percepţiei profesioniştilor contabili asu-
pra procesului raportării financiare şi a
particularităţilor specifice întreprinderi-
lor mici şi mijlocii, fiind urmărite trei
obiective specifice: de a încadra princi-
palele caracteristici demografice ale res-
pondentului; de a reda rolul şi scopul
situaţiilor financiare în viziunea profe-
sionistului contabil; şi de a analiza sce-
nariul ipotetic de implementare a
Standardului Internaţional de Raportare
Financiară pentru întreprinderi mici şi
mijlocii în România

Analiza caracteristicilor demografice
din cadrul chestionarului fac dovada
experienţei respondenţilor profesionişti
contabili în aria raportării financiare
specifice întreprinderilor mici şi mijlo-
cii. Prezentăm în continuare o sinteză a
principalelor concluzii ce se degajă în

urma dezvoltării analizei. Tiparul profe-
sionistului contabil respondent arată că
acesta îşi desfăşoară activitatea în cadrul
unui IMM ce are ca obiect principal de
activitate prestarea de servicii (inclusiv
consultanţă în afaceri), întreprindere
care apelează la personalul contabil pro-
priu pentru întocmirea situaţiilor finan-
ciare, elaborate conform OMFP nr.
3055/2009. Scopul întocmirii situaţiilor
financiare în viziunea respondenţilor
este acela de a prezenta situaţia poziţiei
financiare şi a performanţelor entităţii şi
de a oferi informaţii organelor fiscale
privind taxele şi impozitele de plătit.
Aşa cum era de aşteptat, se resimte în
percepţia surprinsă a profesionistului
contabil ce activează în cadrul întreprin-
derilor mici şi mijlocii impactul conec-
tării la fiscalitate a contabilităţii. Aşa
cum arată şi Kuqi şi Jonuzi (2011), lite-
ratura de specialitate identifică de ase-
menea printre principalii utilizatori ai
informaţiei contabile în cazul particular
al IMM-urilor acţionarii (Jarvis şi Collis,
2003), precum şi autorităţile fiscale şi
băncile (Page, 1984). Situaţiile financiare
întocmite cuprind bilanţ, cont de profit
şi pierdere şi note explicative, respon-
denţii apreciind că acestea reflectă
imaginea fidelă (reprezentarea exactă) a
entităţii într-o proporţie de 95-100%.
Principala problemă a profesionistului
contabil o reprezintă menţinerea la
curent cu normele şi reglementările şi

obţinerea unui echilibru între muncă şi
viaţă personală. Într-o mare majoritate
respondenţii consideră că adoptarea
unui referenţial contabil specific între-
prinderilor mici şi mijlocii este un lucru
benefic, cea mai bună soluţie de norma-
lizare a contabilităţii IMM-urilor fiind în
opinia acestora elaborarea unui cadru
normativ armonizat cu directivele euro-
pene. Studii similare arată rezultate ase-
mănătoare în sensul aderării profesio-
niştilor contabili la iniţiativa de emitere
a unui cadru de raportare financiară
specific întreprinderilor mici şi mijlocii
menit să aducă simplificări în raport cu
complexitatea standardelor de raportare
financiară existente (Bramwell, 2013).
Eierle şi Haller (2009) identifică efecte
ale dimensiunii entităţilor în relaţie cu
structura acestora, expunerea interna-
ţională şi în mare măsură cu relevanţa
anumitor aspecte contabile. Analiza
cost-beneficiu a diferitelor metode con-
tabile diferă de asemenea în cadrul şi
între grupele de mărime analizate, nefi-
ind astfel posibilă generalizarea dimen-
siunii companiilor ca fiind un factor
determinant al consideraţiei cost-bene-
ficiu în relaţie cu anumite tratamente şi
metode contabile (Eierle şi Haller,
2009). 

Principalele limite ale studiului nostru
sunt legate de fundamentarea acestuia
în baza implementării unui chestionar.
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În timp ce principalul avantaj al utiliză-
rii chestionarului constă în prospectarea
extensivă ca premisă a unei reprezenta-
tivităţi crescute, acesta nu permite ade-
sea dezvoltarea unei analize de profun-
zime. O altă limită a studiului constă în
focalizarea exclusiv pe percepţia profe-
sioniştilor contabili, aşa cum este clar
prezentat în obiectivul articolului, o
viziune de ansamblu asupra problemati-
cii raportării financiare a IMM-urilor
impunând considerarea tuturor părţilor
implicate. În ciuda limitelor prezentate
de studiul nostru şi discutate pe parcur-
sul acestuia, considerăm că analiza dez-
voltată permite conturarea unei imagini
de ansamblu asupra percepţiei pe care

profesioniştii contabili o au asupra pro-
cesului raportării financiare în cazul
particular al întreprinderilor mici şi mij-
locii, făcând posibilă identificarea prin-
cipalelor probleme cu care aceştia se
confruntă în activitatea practică, pre-
cum şi a aşteptărilor acestora pentru
viitor. Limitele studiului nostru facili-
tează de asemenea identificarea unor
potenţiale dezvoltări viitoare ale investi-
gării problematicii raportării financiare
în cazul IMM-urilor prin implementarea
unor tehnici de cercetare directă, pre-
cum interviul în profunzime, de grup
sau focalizat, dar şi considerarea altor
părţi interesate în particularităţile aces-
tui proces. l
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Introducere
Acest articol continuă seria studiilor
dedicate analizei corelaţiilor existente
între capitalul intangibil al întreprinde-
rilor româneşti şi diverşi indicatori eco-
nomico-financiari, având drept obiectiv
identificarea unui model de evaluare a
capitalului imaterial, pe baza analizei de
regresie. În studiile anterioare, am ară-
tat că volumul de informaţii publicate
cu privire la capitalul intangibil este
aso ciat direct cu cifra de afaceri a fir-
mei, rentabilitatea activelor şi rentabili-
tatea capitalurilor proprii (Fădur -
2013b), cu dividendul pe acţiune şi
coeficientul de capitalizare bursieră
(Precob - 2014). Prezentul demers ştiin-
ţific aduce în prim plan ipoteze referi-
toare la legăturile dintre capitalul intan-
gibil şi unii factori contextuali: ramura
de activitate a firmei şi auditorul con-
tractat, precum şi asocierile dintre sub-
componentele capitalului intangibil.

Metodologie
Populaţia ţintă pe care dorim să o cer-
cetăm este formată din firmele listate la
Bursa de Valori Bucureşti, secţiunea
BVB. La data de 15.11.2012, la secţiu-
nea BVB, figurau 106 firme, din care
25 erau nelistate, iar 13 companii erau
bănci şi societăţi de investiţii financiare.
De asemenea, nu există date disponibi-
le pentru 5 companii (Comcm SA
Constanţa, Petrolexportimport S.A,
Rompetrol Well Services S.A, Siretul
Paşcani S.A şi Zimtub1), astfel că eşan-
tionul final este format din 63 de firme
româneşti. Acestea îşi desfăşoară activi-
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Study on the Correlations Between Intangible
Capital and Certain Contextual Factors
The purpose of this paper is to test if certain contextual factors (activity field, contracted
auditor) are in association with the mean dissemination ratio of the information concern-
ing intangible capital. The study revealed direct connection, of medium intensity,
between the mean dissemination ratio of the information on intangible capital and the
contracted auditor. The hypothesis referring to the existence of a connection between
the mean dissemination ratio of the information on intangible capital and the activity
field of the company was not confirmed. The study also identified direct correlations
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tatea în 7 ramuri economice: 44 de
companii fac parte din industria prelu-
crătoare, 5 sunt firme de construcţii, 3
sunt firme de transport şi depozitare, 2
firme au ca obiect de activitate produ-
cerea şi furnizarea de energie electrică şi
termică, 3 operează în comerţ, 2 în
industria extractivă şi 4 în ramura de
activitate „hoteluri şi restaurante”.

Pentru a calcula gradul mediu de dise-
minare a informaţiilor privind capitalul
intangibil am analizat rapoartele anua-
le2, rapoartele de responsabilitate socia-
lă, informaţiile de pe pagina oficială a
companiilor, rapoartele întocmite con-
form Regulamentului CNVM (actuala
Autoritate de Supraveghere Financiară),
folosind pentru cuantificarea compo-
nentelor capitalului intangibil acelaşi sis-
tem de criterii de exprimare utilizat în
studii precedente (Fădur et al. - 2013,
Fădur - 2013a, Fădur - 2013b). Crite -
riile de exprimare sunt redate în Ta -
belul 1.

Fiecare criteriu de exprimare a capitalu-
lui intangibil, respectiv a subcomponen-
telor sale (capital uman, capital structu-
ral şi capital relaţional) a fost notat cu
puncte de la 0 la 1, unde 1 reprezintă
un răspuns satisfăcător, complet, deta-
liat. Grila de notare este prezentată în
Tabelul 2.

În urma parcurgerii etapei de analiză a
documentelor şi acordare a punctajelor
conform grilei de notare, am obţinut
valorile pentru capitalul uman, capitalul
relaţional şi capitalul structural, media
lor aritmetică fiind atribuită gradului
mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil (Tabelul 3). 

La nivelul celor 63 de companii româ-
neşti analizate, variabila „gradul mediu
de diseminare a informaţiilor privind
capitalul intangibil” ia valori cuprinse
între [0.08;0.73], în timp ce subcompo-
nentele capitalului intangibil înregistrea-
ză valori medii de 0.35 (capitalul uman),
0.37 (capitalul relaţional), respectiv 0.21
(capitalul structural).

Ipotezele 
de cercetare
Având în vedere rezultatele studiilor
empirice (Bozzolan et al. - 2003, Axtle
Ortiz - 2009) cu privire la legătura din-
tre ramura de activitate a firmei şi
informaţiile publicate referitoare la
capitalul intangibil, am decis să testăm

această ipoteză pentru firmele autoh -
tone:

H1: Există o legătură semnificativă
între ramura de activitate a
întreprinderii şi gradul mediu de
diseminare a informaţiilor pri-
vind capitalul intangibil.

Analiza situaţiilor financiare anuale con-
solidate efectuată în studii anterioare
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(Fădur et al. - 2013, Fădur - 2013a) ne-a
permis să observăm că, în general,
companiile care sunt auditate de o
firmă de audit din grupul marilor firme
de audit, cunoscut şi sub denumirea de
Big Four (PricewaterhouseCoopers,
Ernst & Young, KPMG și Deloitte),
prezintă în rapoartele anuale informaţii
mult mai detaliate cu privire la capitalul
intangibil decât companiile care nu au
situaţiile financiare anuale auditate de o
societate de audit din Big Four. Prin
urmare, a doua ipoteză de cercetare
este:

H2: Gradul mediu de diseminare a
informaţiilor privind capitalul
intangibil este mai ridicat în
cazul firmelor ale căror situaţii
financiare anuale sunt auditate
de firme mari de audit (din Big
Four).

Unii cercetători afirmă că între elemen-
tele componente ale capitalului intangi-
bil trebuie să existe interacţiuni pentru
a putea crea valoare pentru întreprinde-
re (Cohen şi Kaimenakis - 2007, apud.
Clarke et al. - 2011, Edvinsson şi
Malone - 1999, apud. St-Pierre şi Audet
- 2011, Bontis et al. - 2000). Am dorit să
analizăm aceste interacţiuni la nivelul
firmelor româneşti:

H3: Între componentele capitalului
intangibil există corelaţii poziti-
ve.

Rezultatele 
cercetării
Pentru a verifica dacă ramura de activi-
tate a firmei influenţează valorile gradu-
lui mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil, în lipsa
îndeplinirii condiţiei de normalitate a
distribuţiei de către variabila ram_activ
(ramura de activitate), am aplicat testul
neparametric Kruskal Wallis. 

Rezultatele testului Kruskal Wallis
demonstrează că nu există o corelaţie
între ramura de activitate a firmelor şi

volumul de informaţii publicate cu pri-
vire la activele necorporale şi capitalul
intangibil (Tabelul 4):

Pentru 6 grade de libertate (avem 7
grupe în funcţie de ramura de activita-
te) şi un risc asumat de 5%, valoarea lui
chi-square din tabelul probabilistic este
egală cu 12.592. În cazul nostru, valori-
le calculate ale lui chi-square sunt mai
mici decât valoarea critică, ceea ce ne
determină să concluzionăm că nu există
o diferenţă semnificativă din punct de
vedere statistic între ramurile de activi-
tate ale companiilor cu privire la gradul
mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil. 

Am apelat, de asemenea, la analiza fac-
torială a corespondenţelor, al cărei
obiectiv de bază îl reprezintă studierea
simultană a liniilor şi coloanelor unui
tabel de contingenţă cu scopul de a

pune în evidenţă legăturile sau cores-
pondenţele între cele două ansambluri
(Lefter - 2004, apud. Kulcsár - 2010)
(Tabelul 5). 

Pentru realizarea analizei factoriale a
corespondenţelor am efectuat, mai
întâi, discretizarea variabilei GmCi (gra-
dul mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil). Astfel, 
am construit trei clase, după cum
urmează:

l Grad redus de diseminare pentru
valori ale variabilei GmCi cuprinse
în intervalul [0; 0.3);

l Grad mediu de diseminare pentru
valori ale variabilei GmCi cuprinse
în intervalul [0.3;0.6);

l Grad ridicat de diseminare pentru
valori ale variabilei GmCi cuprinse
în intervalul [0.6;1];
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Ipoteza cu privire la existenţa unei
legături semnificative între ramura
de activitate a întreprinderii şi gra-
dul mediu de diseminare a informa-
ţiilor privind capitalul intangibil nu
este confirmată. E posibil ca modul
de raportare a capitalului intangibil să
depindă, în mare măsură, de trăsăturile
individuale ale firmei, reprezentând un
element al strategiei de comunicare a
acesteia cu partenerii săi: clienţi, furni-
zori, investitori, angajaţi etc. 

Analiza de corespondenţă produce o
reprezentare vizuală (geometrică) a rela-
ţiei complexe dintre două variabile cate-
goriale, o hartă perceptuală în care cate-
goriile cu distribuţii similare ocupă
poziţii apropiate, iar categoriile cu dis-
tribuţii diferite sunt aşezate în poziţii
depărtate. Categoriile variabilelor sunt
reprezentate ca puncte într-un spaţiu cu
dimensionalitate redusă. 

Companiile din ramura de activitate
reprezentată de producerea şi furniza-
rea de energie termică şi electrică înre-
gistrează valori medii şi ridicate ale gra-
dului mediu de diseminare a informaţii-
lor privind activele necorporale, în timp
ce companiile din construcţii se caracte-

rizează prin valori ale indicatorului
reduse sau medii (de cel mult 0.3, con-
siderând categoriile create). 

Puţin peste jumătate, respectiv 54.54%,
din firmele din industria prelucrătoare
se caracterizează prin valori reduse şi
medii ale gradului mediu de diseminare
a informaţiilor privind capitalul intangi-
bil, toate companiile din industria hote-
lieră şi cele din industria extractivă înre-
gistrează valori reduse ale indicatorului,
în timp ce doar 4 firme din eşantionul
analizat prezintă valori ridicate ale gra-
dului mediu de diseminare a infor -
maţiilor privind capitalul intangibil
(Figura 1). 

Pentru a verifica dacă între angajarea
unui auditor din grupul firmelor mari
de audit şi gradul mediu de diseminare
a informaţiilor privind capitalul intangi-
bil există corelaţii, am aplicat testul
neparametric Kruskal Wallis, întrucât
variabila care contorizează apartenenţa
auditorului la grupul marilor firme de
audit nu îndeplineşte condiţia de distri-
buţie normală.

Rezultatele testului Kruskal Wallis sunt
redate în Tabelul 6.

Putem concluziona că există diferenţe
în ceea ce priveşte gradul de diseminare
a informaţiilor privind capitalul intangi-
bil între companiile care au situaţiile
financiare auditate de firme de audit din
grupul Big Four şi celelalte companii
(asymp. sig. calculat<0.05, respectiv (Chi-
square calculat > Chi-square teore-
tic(1;0.05)=3.841). 
Testul Kruskal Wallis confirmă ipoteza
conform căreia categoria din care face
parte auditorul financiar determină
diferenţe la nivelul gradului mediu de
diseminare a informaţiilor privind capi-
talul intangibil.
Coeficientul chi-square poate atesta pre-
zenţa asocierii, dar nu şi intensitatea sau
sensul acesteia, ceea ce impune calcula-
rea şi a altor coeficienţi. 
Variabila „categorie auditor” este o
variabilă nominală. Vom determina sen-
sul şi intensitatea legăturii dintre gradul
mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil şi categoria
din care face parte auditorul prin anali-
za coeficientului de contingenţă C a lui
Pearson, rezultatele fiind prezentate în
Tabelul 7.
Valoarea coeficientului de contingenţă
(0.411) cu un prag de semnificaţie
sig.=0<0.05 relevă existenţa unei aso-
cieri de intensitate medie între cate-
goria auditorului şi gradul mediu de
diseminare a informaţiilor privind
capitalul intangibil. 
Trebuie subliniat însă faptul că majori-
tatea firmelor analizate (41 din 63 de
companii) nu au contractat auditori din
Big Four.
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Tabelul 8 prezintă distribuţia compa-
niilor analizate după gradul mediu de
diseminare a informaţiilor privind capi-
talul intangibil şi categoria auditorului.
Din cele 63 de companii, 36 prezintă
valori reduse ale gradului mediu de dise-
minare a informaţiilor privind ca  pitalul
intangibil, dintre acestea 30 având situa-
ţiile financiare anuale au ditate de un
auditor din afara grupului Big Four. 

În ceea ce priveşte ipoteza de cercetare
H3, rezultatele testului Kruskal Wallis
(asymp.sig=0.004, respectiv 0.001<0.05)
confirmă ipoteza statistică conform

căreia există legături între capitalul
uman şi cel structural, pe de o parte, şi
capitalul relaţional şi cel structural, pe
de altă parte (Tabelul 9). Totuşi, nu a
fost confirmată existenţa unei legături
între capitalul relaţional şi cel uman. Cu
o încredere de 99%, putem afirma că
între capitalul uman şi cel structural,
respectiv între capitalul relaţional şi cel
structural există legături directe, de
intensitate medie, ipoteza neconfirmân-
du-se pentru relaţia dintre capitalul
uman şi cel relaţional (Tabelul 10).
Deşi în literatura de specialitate s-a ară-

tat că este posibil ca valoarea capitalului
uman să aibă o influenţă pozitivă asu-
pra capitalului relaţional, prin prisma
faptului că experienţa şi competenţele
angajaţilor ar putea să determine abili-
tăţi sporite ale acestora de a dezvolta
relaţii durabile cu clienţii, la nivelul fir-
melor autohtone analizate această aso-
ciere nu se confirmă. Întreprinderile
româneşti publică, în general, informaţii
cu privire la certificările naţionale şi
internaţionale obţinute în domeniul
calităţii produselor, rareori fiind publi-
cate informaţii cu privire la satisfacţia
clienţilor (Fădur et al. - 2013). Corelând
lipsa acestor informaţii cu faptul că în
rapoartele anuale ale companiilor româ-
neşti nu se regăsesc prea multe infor-
maţii cu privire la pregătirea angajaţilor,
putem explica absenţa asocierii dintre
capitalul uman şi cel relaţional printr-un
grad redus de diseminare a informaţii-
lor non-financiare.
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Concluzii
Prezentul studiu se circumscrie efortu-
rilor de analiză a modului în care infor-
maţiile privind capitalul intangibil sunt
diseminate. Obiectivele propuse au
vizat testarea a trei ipoteze de cercetare
referitoare la existenţa unor legături
între capitalul intangibil şi unii factori
contextuali, precum şi asocierile exis-
tente între subcomponentele capitalului
imaterial. Metodologia de cercetare a
presupus utilizarea unui set de zece cri-
terii de exprimare a capitalului uman,
relaţional şi structural pentru cuantifica-
rea volumului de informaţii referitoare
la capitalul intangibil. 

Concluziile din acest studiu sunt asemă-
nătoare cu cele din literatura de specia-
litate. Între gradul mediu de diseminare
a informaţiilor privind capitalul intangi-
bil şi apartenenţa auditorului la grupul
Big4 există o asociere directă, de inten-
sitate medie. 

De asemenea, am identificat corelaţii
directe între capitalul uman şi cel struc-
tural, precum şi între capitalul relaţional
şi cel structural. Contrar aşteptărilor, nu
există o legătură între capitalul uman şi
capitalul relaţional. În acelaşi timp, nu a
fost confirmată ipoteza referitoare la
existenţa unei legături între gradul
mediu de diseminare a informaţiilor
privind capitalul intangibil şi ramura de
activitate a firmei. Lipsa acestor corela-
ţii ar putea fi justificată prin comporta-
mentul adoptat de firmele româneşti
analizate, cu privire la diseminarea
informaţiilor non-financiare referitoare
la capitalul intangibil. În general, com-
paniile româneşti publică un volum
redus de informaţii cu privire la capita-
lul uman, capitalul relaţional şi capitalul
structural.

Demersul nostru de cercetare a urmărit,
prin aspectele evidenţiate, sublinierea
faptului că, în prezent, companiile
româneşti nu acordă suficientă impor-
tanţă problematicii capitalului intangibil,
raportările anuale fiind dominate,
aproape exclusiv, de informaţiile finan-
ciare referitoare la activele corporale. l
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Financial Reporting for Derivatives in the Romanian Banking System

Abstract

The objective of this paper is to critically assess the way in which
commercial banks from Romania disclose information about deriv-
atives in their annual financial statements. Consolidated and indi-
vidual accounts prepared according to the IFRS rules for the
2010-2012 period are taken into consideration. 
The findings show that 80% of the banks use derivatives mainly
as risk management tools but only 20% of them apply hedge
accounting. The most common types of derivatives are
currency/FX swaps and interest rate swaps, while exotic deriva-
tives are only occasionally used. In addition, Romanian banks use
exclusively OTC derivatives that represent 2% of the total financial

assets measured at fair value in the statement of financial posi-
tion. The statement of comprehensive income reports the effects
of derivatives’ usage mostly as net trading income or net interest
income, as part of net income, with aggregated positive figures.
Overall, disclosures regarding derivatives meet the IFRS criteria,
but do not go beyond minimal requirements which might lead to
ambiguities and misinterpretations.
Key words: derivatives, financial reporting, IFRS, hedge
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Introducere
Utilizarea instrumentelor financiare
derivate a atins cote spectaculoase în
ultimele decenii, pieţele organizate şi
cele OTC raportând valori naţionale şi
volume ale tranzacţiilor ce depăşesc
54.000 mld. $ (pentru pieţele reglemen-
tate) şi 630.000 mld. $ (pentru pieţele
OTC) în anul 20121. Iar cifrele arată
creşteri importante de la un an la altul,
chiar în condiţiile celei mai recente crize
financiare, în care derivatele au jucat un
rol semnificativ. Conform studiilor
întreprinse de International Swaps and
Derivatives Association (ISDA), 94%
dintre marile companii ale lumii2, din
toate domeniile de activitate, recurg la
derivate, în scopuri de management al
riscurilor sau speculative. Preferate sunt
derivatele pe cursul de schimb (88% din
companii le folosesc) şi cele pe rata
dobânzii (83%). Sectorul financiar
raportează cel mai ridicat nivel al utili-
zării derivatelor, 98% dintre companiile
de profil apelând la asemenea contracte.

Prin urmare, interesul ridicat al cercetă-
torilor în legătură cu subiectul derivate-
lor nu este unul surprinzător.
Abordările variază de la studierea măsu-
rii în care companiile bancare sau nefi-
nanciare dintr-o ţară sau de la nivel
internaţional utilizează derivatele (Grant
et al. 1997, Bodnar et al. 1998), la sco-
pul folosirii acestora (Minton et al.
2009, Bartram et al. 2009) sau la factorii
determinanţi în utilizarea lor (Goldberg
et al. 1998, Bartram et al. 2009).
Aspectele legate de contabilizarea şi
raportarea financiară a derivatelor con-
stituie tema principală a multor studii,
aplicarea normelor internaţionale sau
americane de către bănci sau entităţi
nefinanciare fiind abordată în diverse
lucrări (Edwards&Eller 1995,
Woods&Marginson 2004, Naor 2006,

Lins et al. 2011). Lucrarea de faţă se
încadrează în categoria celor care anali-
zează modul de raportare financiară a
derivatelor de către băncile ce întoc-
mesc situaţii financiare în conformitate
cu IFRS. Pornind de la convingerea că
o raportare corectă şi de calitate a deri-
vatelor îi ajută pe utilizatorii de infor-
maţie financiar-contabilă să înţeleagă
activităţile cu derivate, promovând dis-
ciplina pe pieţe şi sporind transparenţa
în vederea îmbunătăţirii procesului de
luare a deciziilor, lucrarea îşi propune să
umple golul existent în literatura de
specialitate din ţara noastră în legătură
cu acest subiect. În contextul adoptării
de către bănci a IFRS ca bază a conta-
bilităţii curente de la 1 ianuarie 2012,
tema abordată este de şi mai mare 
interes.

Reguli de 
raportare financiară 
a derivatelor 
de către bănci
Până la 1 ianuarie 2012, băncile din
România foloseau standardele interna-
ţionale de raportare financiară (IFRS) în
mod obligatoriu la întocmirea situaţiilor
financiare consolidate (obligaţie intro-
dusă în anul 2006). În ceea ce priveşte
conturile individuale, pentru o perioadă
de trei ani (2009-2011) a existat obliga-
tivitatea de a pregăti un al 2-lea set de
situaţii financiare conform IFRS, pe
lângă cel întocmit pe baza normelor
naţionale, însă doar în scopuri informa-
tive. Cu alte cuvinte, în contabilitatea
curentă se aplicau normele naţionale (ce
erau conforme cu directivele europene
şi, parţial, cu IFRS), iar cele internaţio-
nale se utilizau doar la retratarea cifre-

lor în vederea publicării de situaţii fi -
nan ciare în scop informativ. Situaţia s-a
schimbat din 2012, când IFRS au deve-
nit bază a contabilităţii curente. 

Procesul de trecere la IFRS a trezit
interesul specialiştilor români, care au
cercetat diverse aspecte legate de imple-
mentarea referenţialului internaţional de
către bănci. Studiile publicate de KPMG
România în 2010 şi 2011 inventariază
diferenţele existente între normele na -
ţio nale şi cele internaţionale, iar în ceea
ce priveşte instrumentele financiare fac
trimitere în principal la valoarea justă a
acestora, la calcularea costului amortizat
şi la regulile de evaluare a deprecierii
creditelor acordate clientelei, constatând
diferenţe mai mici sau mai mari între
cele 2 seturi de norme. Pe aceeaşi linie,
Ştefan & Muşat (2011) analizează regle-
mentările emise de BNR în vederea
aplicării IFRS de către instituţiile de
credit. Grecu (2011) evidenţiază provo-
cările generate de implementarea IFRS
în termeni de impact asupra situaţiilor
financiare ale băncilor şi de costuri, în
timp ce Răducănescu & Dima (2011)
abordează subiectul prin analizarea
impactului IFRS asupra filtrelor pru-
denţiale utilizate de BNR. Gîrbină et al.
(2012) identifică, în multitudinea de
provocări ridicate de trecerea la IFRS în
rândul băncilor, metodologia de deter-
minare a deprecierii instrumentelor fi -
nanciare drept cea mai dificilă arie de
aplicat din referenţialul IFRS, contabili-
tatea de acoperire situându-se şi ea în
top. Mai aproape de tema lucrării noas-
tre, raportarea financiară de către bănci-
le româneşti a instrumentelor financiare
este analizată de Ştefănescu (2012).
Aceas ta concluzionează că, în privinţa
derivatelor şi a contabilităţii de acoperi-
re, deşi la nivelul anilor 2009-2010 exis-
ta o îmbunătăţire a practicilor de rapor-
tare, gradul de armonizare în sfera in -
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for maţiilor de prezentat despre instru-
mentele financiare era relativ modest,
iar transparenţa lăsa încă de dorit.

Regulile de contabilizare şi raportare
financiară la care fac trimitere studiile
enumerate anterior şi la care se circum-
scrie şi lucrarea noastră, sunt cele conţi-
nute în IAS 39 şi IFRS 7. Conform IAS
39 „Instrumente financiare: recunoaşte-
re şi evaluare”, instrumentele derivate,
cu excepţia celor care participă la ope-
raţiunile de acoperire a riscurilor, se
includ în categoria „activelor/datoriilor
financiare evaluate la valoare justă prin
profit sau pierdere”. Scopul achiziţionă-
rii unor asemenea instrumente este
obţinerea de profituri de natură specu-
lativă (standardul le numeşte „deţinute
pentru tranzacţionare”). În această cate-
gorie pot fi incluse şi derivatele care,
deşi cumpărate pentru a intra în relaţii
de hedging, nu îndeplinesc condiţiile
cerute în IAS 39 în vederea aplicării
contabilităţii de acoperire şi sunt clasifi-
cate automat la deţinute pentru tranzac-
ţionare. În consecinţă, toate derivatele
de acest tip sunt evaluate la valoarea
justă atât la recunoaşterea iniţială, cât şi
la cea ulterioară, înregistrând modifică-
rile de valoare în contul de profit şi
pierdere. 

Pentru derivatele desemnate ca instru-
mente de acoperire a riscurilor, trata-
mentul contabil diferă în funcţie de
tipul relaţiei de acoperire. Aceste instru-
mente sunt evaluate tot la valoarea
justă, dar modificările sale ulterioare se
înregistrează în contul de rezultate
(compensând fluctuaţiile de natură
opusă ale elementului acoperit, reporta-
te tot în profit sau pierdere) în cazul
acoperirii valorii juste sau în alte ele-
mente ale rezultatului global (de unde
vor fi reclasificate în profit sau pierdere
atunci când fluxurile de trezorerie afec-
tează rezultatele curente) în cazul aco-
peririi fluxurilor de trezorerie. 

Regulile privind descrierea informaţiilor
despre derivate în notele explicative
sunt prevăzute în IFRS 7 „Instrumente
financiare: informaţii de furnizat”. 

Sursa datelor, 
eşantion, metodologie
Cercetarea de faţă se bazează pe datele
raportate de băncile comerciale în legă-
tură cu instrumentele derivate utilizate
în situaţiile lor financiare anuale pentru
perioada 2010-2012, documente dispo-
nibile pe site-urile acestor instituţii. Au
fost folosite situaţiile financiare consoli-
date sau individuale, după caz, întocmi-
te pe baza prevederilor IFRS, conform
Ordinului BNR 27/2010 pentru apro-
barea Reglementărilor contabile confor-
me cu IFRS, aplicabile instituţiilor de
credit. Perioada aleasă a avut în vedere
cele mai recente situaţii financiare anua-
le publicate, fiind omogenă din punct
de vedere al normelor contabile aplicate
deoarece în doi dintre cei trei ani (2010
şi 2011) situaţiile financiare au fost
retratate, în scopuri informative, con-
form IFRS, iar în 2012 ele au fost
rezultatul folosirii IFRS şi în contabili-
tatea curentă. Aşadar, informaţiile
publicate au fost comparabile. Cu toate
acestea, au existat unele diferenţe în
ceea ce priveşte sumele raportate pen-
tru anul 2011 între rapoartele publicate
pentru exerciţiul financiar 2011 şi cele
referitoare la anul 2012. În aceste situa-
ţii, s-au folosit datele retratate din situa-
ţiile financiare ale anului 2012.

Pentru studiul nostru a fost luată în
considerare lista băncilor comerciale
după valoarea activului net bilanţier la
31 decembrie 2012, listă publicată în
raportul anual al BNR pentru 2012. A
rezultat un eşantion de 29 de bănci
comerciale (din cele 31 existente în lista
amintită, am exclus BCR Banca pentru
Locuinţe şi Raiffeisen Banca pentru
Locuinţe deoarece am analizat situaţiile
financiare consolidate ale grupurilor din
care acestea fac parte: BCR, respectiv
Raiffeisen Bank România). În cazul a
patru bănci (Banca Millennium,
Nextebank, Romanian International
Bank şi Banca Feroviară) situaţiile
financiare nu au fost disponibile. În
plus, patru bănci au raportat că nu folo-
sesc instrumente derivate în perioada

analizată (este cazul ATE Bank,
Procredit Bank, Libra Internet Bank şi
Porsche Bank Romania) sau nu au ofe-
rit informaţii despre acestea în ciuda
prezentării, în nota explicativă referitoa-
re la politici contabile, a unor reguli de
recunoaştere şi evaluare a acestora
(cazul Băncii Transilvania). Prin urmare,
eşantionul final analizat s-a redus la 20
de bănci comerciale. În cadrul acestuia,
au fost analizate 59 de situaţii financiare
anuale (nu au fost disponibile datele
referitoare la anul 2012 pentru RBS
Bank România).

Bazată pe analiza cantitativă şi pe anali-
za de conţinut a situaţiilor financiare
anuale întocmite conform prevederilor
IFRS, lucrarea şi-a propus să
stabilească:

è măsura în care băncile din România
folosesc instrumentele derivate;

è scopul pentru care acestea sunt
utilizate;

è structura derivatelor folosite şi
tipurile de risc acoperite;

è modul de raportare a derivatelor în
situaţia poziţiei financiare şi situaţia
rezultatului global;

è gradul de aplicare a contabilităţii
operaţiunilor de acoperire a riscuri-
lor (contabilitatea de hedging).

Rezultate şi discuţii
Descrierea modului de constituire a
eşantionului a servit la evaluarea măsu-
rii în care băncile comerciale ce activea-
ză în România utilizează instrumentele
derivate: 20 de bănci din totalul de 25
pentru care au existat raportări finan-
ciare disponibile au utilizat cel puţin
într-un an din cei trei analizaţi derivate.
Aceasta înseamnă 80% din total.

O altă direcţie de cercetare a avut în
vedere stabilirea scopului, declarat în
raportările anuale, al utilizării derivate-
lor de către cele 20 de bănci analizate,
scop descris în Tabelul 1. 
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După cum reiese din tabelul 1, un
număr de 14 bănci (70% din eşantion)
folosesc derivatele pentru acoperirea
riscurilor, dar numai 4 dintre acestea
(20% din eşantion) şi aplică contabilita-
tea operaţiunilor de acoperire a riscuri-

lor. Mai mult, din totalul de 14, un
număr de 8 bănci apelează la derivate
doar în scopuri de hedging, dar instru-
mentele nu îndeplinesc condiţiile prevă-
zute în IAS 39 pentru aplicarea trata-
mentului contabil special. Celelalte 6

instituţii de credit din sub-eşantionul de
14 nu folosesc derivatele exclusiv pen-
tru hedging, ci şi în ideea de obţinere
de profituri pe termen scurt (pentru
tranzacţionare). Restul de 6 bănci din
eşantionul de 20 (30% din total) utili-
zează derivatele doar pentru tranzacţio-
nare. În rândul băncilor din eşantion
există şi cazuri în care nu se fac preci-
zări despre scopul utilizării derivatelor.
În toate aceste situaţii, derivatele se
raportează ca deţinute pentru tranzac-
ţionare. Dar acest lucru nu înseamnă
neapărat că băncile urmăresc exclusiv
obţinerea de profituri pe termen scurt
din deţinerea lor. Derivatele pot fi
implicate în relaţii de hedging econo-
mic, dar din punct de vedere contabil
pot să nu îndeplinească condiţiile pen-
tru aplicarea contabilităţii de acoperire a
riscurilor, motiv pentru care sunt înca-
drate automat la „deţinute pentru tran-
zacţionare”. Prin urmare, raportarea lor
în această categorie nu confirmă şi utili-
zarea lor în scop speculativ, ci doar
neîndeplinirea condiţiilor pentru aplica-
rea contabilităţii de hedging. 

În ceea ce priveşte tipurile de contabili-
tate de acoperire aplicate de cele 4
bănci, BCR este singura care utilizează
atât contabilitatea de acoperire a valorii
juste împotriva riscurilor, cât şi pe cea a
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fluxurilor de trezorerie, în timp ce
Unicredit Ţiriac Bank şi Volskbank
aplică contabilitatea acoperirii fluxurilor
de trezorerie, iar BRD pe cea a valorii
juste. În toate cazurile, instrumentul
derivat de acoperire este un contract
swap (pe valută sau pe rata dobânzii),
iar elementul acoperit este reprezentat
de active financiare (obligaţiuni cumpă-
rate sau credite acordate clientelei) sau
datorii financiare (obligaţiuni emise sau
depozite de la clienţi) individuale sau în
portofolii. Toate relaţiile de acoperire 
s-au dovedit a fi eficiente.

O a treia direcţie de cercetare a urmărit
structura derivatelor utilizate de bănci
în scopuri de acoperire sau speculative
(pentru tranzacţionare). Din prelucrarea
datelor disponibile (au existat cazuri în
care nu au fost oferite în notele la situa-
ţiile financiare detalii despre structura
derivatelor), cele mai utilizate instru-
mente derivate sunt contractele de tip
swap, urmate de opţiuni şi contracte-
le forward (Tabelul 2). Principalele ris-
curi acoperite sunt cel de rată a dobân-
zii şi riscul valutar (ceea ce se încadrea-
ză în tendinţa existentă la nivel mondial,
conform studiilor ISDA menţionate
anterior), dar se acoperă şi riscul de cre-
dit prin derivate exotice de tip Credit
Link Note (Banca Carpatica) sau Total
Return Swap (Garanti Bank). Un alt tip
de instrument derivat mai deosebit este
cel tranzacţionat de Piraeus Bank sub
forma contractelor de aur e-gold.

În acelaşi context, majoritatea covârşi-
toare a derivatelor utilizate sunt de tipul
celor negociate pe pieţele OTC, doar o
singură bancă (din informaţiile descrise
în note) apelând la contracte futures
(instrumente ce se tranzacţionează doar
la bursă). Este vorba despre RBS Bank,
care a folosit futures pe cursul de
schimb, dar care a renunţat la utilizarea
sa după anul 2010. Pentru contractele
de opţiuni folosite (care ar putea fi
tranzacţionate la bursă) nu se fac preci-
zări despre piaţa pe care se schimbă.

Folosirea derivatelor încheiate pe pieţele
la libera înţelegere se încadrează în tren-
dul general, piaţa mondială a derivatelor
OTC fiind de peste 10 ori mai mare
decât cea a derivatelor tranzacţionate la
bursă3.

Situaţia bilanţieră a derivatelor utili-
zate de cele 20 de bănci din eşantion
este prezentată în Tabelul 3.

Având în vedere faptul că fluctuaţiile
pozitive de valoare justă a derivatelor
sunt prezentate la active, iar cele negati-
ve la datorii, se poate afirma că în
perioada analizată instrumentele respec-
tive au cunoscut mai degrabă variaţii
negative (de 5 ori mai mari decât cele
pozitive), datoriile financiare derivate
fiind de 4 până la 6 ori mai mari decât
activele financiare derivate. Cu toate
acestea, valoarea activelor financiare
derivate a crescut cu peste 50% în 2012
faţă de 2010, în timp ce la datorii s-au
înregistrat o scădere de aproximativ 5%

în 2011 şi o diminuare de 2% în 2012. 

Pentru a analiza volumul activelor
financiare derivate raportate de bănci
am decis că este utilă o comparare a
acestora cu alte active financiare evalua-
te la valoarea justă şi nu cu întreg acti-
vul bilanţier, deoarece această ultimă
comparaţie ar fi fost, în opinia noastră,
prea puţin relevantă (de exemplu, la
BCR, cea mai mare bancă după valoa-
rea activului net bilanţier, ponderea
derivatelor în total activ este de doar
0,18%; or, BCR este printre cele mai
active bănci în utilizarea acestor instru-
mente). În acest sens, au fost identifica-
te, la toate cele 20 de bănci, valoarea
activelor deţinute pentru tranzacţionare
(altele decât cele derivate) şi valoarea
activelor disponibile pentru vânzare,
acestea fiind cele două mari categorii de
active financiare evaluate la valoarea
justă, conform IAS 39. Situaţia se pre-
zintă ca în Tabelul 4.
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areas/research/studies/, accesat la data de 3.11.2013
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Se poate observa din tabelul nr. 4 că
derivatele nu reprezintă decât aproxi-
mativ 2% din totalul activelor financiare
evaluate la valoarea justă şi că, deşi pon-
derea este în continuă creştere în cei
trei ani analizaţi, nu există modificări
semnificative în acest sens. În cazul
datoriilor financiare derivate, nu s-a
putut recurge la o comparaţie asemănă-
toare deoarece derivatele sunt, în majo-
ritatea situaţiilor, singurele datorii eva-
luate la valoarea justă, restul fiind pre-
zentate la costul amortizat sau la cel
istoric.

O altă comparaţie interesantă priveşte
aplicarea contabilităţii de acoperire
a riscurilor (contabilitatea de hedging),
relevată prin ponderea derivatelor de -
semnate ca instrumente de acoperire în
totalul activelor şi datoriilor financiare
derivate prezentate în bilanţ (Tabelul
5). În ciuda scopului declarat al multor
bănci de a utiliza derivatele în relaţii de
hedging, doar în puţine cazuri se înde-
plinesc condiţiile restrictive din IAS 39
pentru aplicarea regulilor contabilităţii
de acoperire. Acest lucru înseamnă că,
în multe situaţii, se realizează hedging
din punct de vedere economic, dar nu
şi din punct de vedere contabil. Băncile
se mulţumesc prin a informa că deriva-
tele nu se califică pentru contabilitatea
de hedging, fără a preciza şi motivele
care au condus la această situaţie.

Datele din tabelul 5 arată că, deşi se
folosesc doar de către patru bănci ca
instrumente de acoperire, derivatele de
acest tip reprezintă peste jumătate din
valoarea datoriilor financiare derivate
raportate de întreg sistemul bancar. De
remarcat este şi faptul că derivatele de
acoperire sunt raportate mai degrabă la
datorii financiare (ceea ce înseamnă că
înregistrează fluctuaţii negative de
valoare), în timp ce în cazul activelor
derivate de acoperire ponderea este
doar între 5 şi 7% în toţi cei trei ani
analizaţi. Acest lucru nu arată neapărat
o situaţie negativă, deoarece relaţiile de
acoperire au fost prezentate de bănci
drept eficiente, ceea ce înseamnă că
fluctuaţiile negative ale derivatelor au
fost compensate de cele pozitive ale
elementelor acoperite. 

În ceea ce priveşte rezultatele utiliză-
rii derivatelor, acestea sunt raportate,
în marea majoritate a cazurilor, în con-
tul de profit şi pierdere, iar pentru ope-
raţiunile de acoperire a fluxurilor de tre-
zorerie în alte elemente ale rezultatului
global (partea eficientă). 

La nivelul contului de profit şi pierde-
re, în majoritatea covârşitoare a cazuri-
lor impactul utilizării derivatelor este
redat sub forma veniturilor nete din
tranzacţionare ce includ câştigurile/
pier derile realizate şi nerealizate aferen-

te derivatelor, indicând toate modificări-
le valorii juste, precum şi dobânzile şi
diferenţele de curs valutar pentru aceste
instrumente. Denumirea sub care apar
aceste rezultate este diferită, pe lângă
termenul de venituri nete din tranzac-
ţionare folosindu-se cel de câştiguri/
pierderi din instrumente derivate sau
venituri nete din operaţiuni de schimb
valutar. Din eşantionul analizat 17 bănci
prezintă efectele utilizării derivatelor în
această manieră, în timp ce 3 bănci nu
oferă deloc asemenea informaţii. În
plus, în unele cazuri rezultatele sunt
prezentate împreună cu cele aferente
altor instrumente financiare (instrumen-
te ale pieţei monetare sau alte active/
da torii financiare deţinute pentru tran-
zacţionare).

Şase bănci din eşantion prezintă la veni-
turi nete din dobânzi, dobânda aferentă
instrumentelor financiare desemnate
drept instrumente de acoperire, precum
şi efectul de dobândă al tranzacţiilor cu
derivate de tranzacţionare. Motivaţia
acestui mod de raportare ţine de „folosi-
rea derivatelor pentru eliminarea diferenţelor
de rata dobânzii generate de poziţiile bilanţie-
re”4. În mărimi absolute, rezultatele
publicate de bănci reies din Tabelul 6.

De remarcat, conform datelor agregate
din tabelul nr. 6, că sistemul bancar
înregistrează profituri din utilizarea
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4 Banca Românească, Situaţiile financiare consolidate şi individuale la 31 decembrie 2012, disponibile la http://www.banca-romaneasca.ro/&files/si -
tuatii-financiare-2012.pdf, accesat la data de 15.09.2013



derivatelor, deşi, luate în mod indivi-
dual, rezultatele sunt, în unele perioade,
negative. Acest lucru este cu atât mai
interesant cu cât, per total, în cei trei
ani analizaţi s-au înregistrat pierderi
semnificative şi în creştere la nivelul
întregului sistem bancar. Se impune,
însă, o precizare în plus: în cazul a 3
bănci, aceste date conţin şi rezultate
legate de unele instrumente ale pieţei
monetare sau alte active/ datorii finan-
ciare deţinute pentru tranzacţionare,
care nu au putut fi separate.

La nivelul altor elemente ale rezulta-
tului global sunt prezentate rezultatele
relaţiilor de acoperire a fluxurilor de
trezorerie - partea eficientă. Cele 3
bănci implicate în acest tip de hedging
din anul 2011 raportează o pierdere
netă de 69.245 mii lei în 2012 şi de
56.650 mii lei în 2011. Această evoluţie
a valorii juste a derivatelor desemnate
instrumente de acoperire în relaţii de

hedging al fluxurilor de trezorerie a
compensat de manieră eficientă evoluţia
valorii elementelor acoperite. Ineficienţa
este prezentată în contul de profit şi
pierdere, ridicându-se la valoarea de
7.740 mii lei în 2012 şi 12.795 mii lei în
2011 (o bancă o încadrează la venituri
nete din dobânzi, iar cealaltă o clasifică
la venituri nete din tranzacţionare). 

Alte observaţii legate de informaţiile
prezentate în legătură cu instrumentele
derivate includ:

è în marea lor majoritate, contractele
derivate sunt încheiate cu entităţi
afiliate şi, prin urmare, cu instituţii
financiare;

è tehnicile utilizate la stabilirea valorii
juste a derivatelor se încadrează, în
90% din cazuri, în ierarhia valorii
juste din IAS 39 şi IFRS 7 pe nive-
lul al 2-lea (care conţine tehnici de

evaluare bazate pe date observabile
direct sau indirect). Doar două
bănci clasifică metodele folosite pe
nivelul al 3-lea pentru derivate
încorporate de tipul Credit Link
Note şi pentru derivate de acoperi-
re. Neîncadrarea pe nivelul 1 al
ierarhiei nu este surprinzătoare,
deoarece derivatele utilizate nu sunt
tranzacţionate la bursă, ci sunt
încheiate pe pieţele la libera
înţelegere;

è în legătură cu contabilitatea de hed-
ging, numai o bancă din cele patru
care o aplică oferă informaţii des-
pre evoluţia valorii juste a elemen-
tului acoperit şi doar două prezintă
separat, în contul de profit şi pier-
dere, rezultatele aferente derivatelor
de acoperire faţă de restul derivate-
lor. Nicio bancă nu dă detalii con-
crete despre modul de evaluare a
eficienţei rezultatelor relaţiilor de
hedging;

è nicio bancă nu aplică IFRS 9, ceea
ce era de aşteptat având în vedere
faptul că standardul nu a fost adop-
tat încă în Uniunea Europeană. Mai
multe bănci declară însă că se pre-
gătesc pentru aplicarea sa de la 1
ianuarie 2015, estimându-i impactul
asupra performanţelor şi poziţiei
lor financiare.
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Concluzii
În urma studiului realizat, putem con-
cluziona că băncile din România rapor-
tează informaţiile despre instrumentele
financiare derivate conform prevederi-
lor referenţialului internaţional, respec-
tând litera standardelor şi aplicând
cerinţele minime din acestea. 

Cu toate acestea, lipsa unor informaţii
adiţionale lămuritoare lasă loc la ambi-
guităţi şi interpretări eronate. Este cazul
neprecizării scopului utilizării derivate-
lor sau cel al neprezentării motivelor
pentru care nu se aplică contabilitatea
de acoperire a riscurilor. Această din
urmă informaţie ar fi fost utilă în a sta-
bili dacă neaplicarea tratamentului con-
tabil special se datorează utilizării unor
derivate care nu se califică pentru con-
tabilitatea de hedging (de exemplu, pen-
tru că nu sunt tranzacţionate pe pieţe
reglementate) sau, pur şi simplu, deci-
ziei luate de manageri, sub impactul
raportului costuri-beneficii, de a nu
aplica această opţiune din IAS 39.

Mai mult, unele informaţii prezentate
nu sunt altceva decât reproducerea
mot-à-mot a prevederilor din standarde,
nefiind suficient explicate sau funda-
mentate (de exemplu, metodele de eva-
luare a eficienţei relaţiilor de hedging
sau tehnicile de determinare a valorii
juste). Pe aceeaşi linie, anumite prezen-
tări sunt făcute la nivelul tuturor instru-
mentelor derivate, fără o detaliere pe
clase sau tipuri, care ar fi fost mult mai
utilă, iar altele nu sunt separate de cele
referitoare la alte tipuri de instrumente
financiare. Acest lucru face dificilă eva-
luarea efectelor utilizării derivatelor asu-
pra poziţiei financiare şi performanţelor
băncilor.

Fără îndoială, calitatea raportărilor refe-
ritoare la instrumentele derivate utiliza-
te de bănci se poate îmbunătăţi, expe-
rienţa acumulată deja în aplicarea IFRS
putând contribui decisiv în acest sens.
În plus, adoptarea celor mai recente
amendamente la IFRS 7 şi, de ce nu, a
IFRS 9 ar putea juca un rol important
în evoluţia modului de descriere a
informaţiilor despre derivate în situaţiile
financiare ale băncilor din România.  l
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Analiza factorilor care determină
mărimea activului net în
companiile farmaceutice 
din România

Introducere 
Activul net reprezintă activele întreprinderii rămase după dedu-
cerea tuturor datoriilor acesteia. Diferenţa dintre activul total şi
datoriile totale dă o primă evaluare (contabilă) a valorii capitalu-
rilor investite de către acţionari, la data închiderii exerciţiului.
Conform Ristea (1989, pp 24-26), această ecuaţie fundamentală
a bilanţului redă situaţia netă a întreprinderii (activul net, nean-
gajat în datorii). În expresie contabilă, activul net este egal cu
capitalurile proprii ale întreprinderii.
Deoarece obiectivul principal al finanţelor companiei este
maximizarea averii ac ţionarilor, evoluţia capitalurilor proprii
este un element esenţial în analizele efec tuate de către analişti.
În consecinţă, se urmăreşte ca mărimea capitalurilor pro prii să
crească, iar pentru a putea influenţa această creştere este foarte
im portant să se cunoască factorii favorizanţi care determină
maximizarea averii acţionarilor. 
În înţelesul OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglemen-
tărilor contabile conforme cu directivele europene1 elementele
bilanţiere ale companiei se definesc după cum urmează:
è activele (assets, în engleză) sunt o resursă controlată de

întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute, de la
care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare
pentru întreprindere şi al căror cost poate fi evaluat în mod
credibil. Avantajele economice corespund unui potenţial de
producţie, unei posibilităţi de conversie în lichidităţi sau
unei capacităţi de reducere a ieşirilor de fonduri (reduceri
de costuri) prin care un activ contribuie, direct sau indirect,
la un flux de lichidităţi specifice întreprinderii (Feleagă,
Feleagă şi Bunea, 2002, p. 58);
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An Analyze of the Factors that
Influence the Net Assets Growth in
Pharmaceutical Companies of Romania
A company’s main objective is to maximize shareholders' wealth,
with equity development being an essential element considered by
analysts. Accordingly, it is intended that the equity growth and the
factors which influence it are very key to the maximization of share-
holder value. Company’s revenue and expenses reflect acts of the
enrichment or the consumer equity. Real increase of the net profit
determines net asset increases and therefore increases the share-
holders' wealth. Conversely, losses lead to lower net assets and
cause the de-capitalization of shareholders' wealth until its deple-
tion and further to debts impairment. Net assets may indicate an
enrichment (increase in equity), in case of net profit reinvestment
or, conversely, an impoverishment (a reduction of equity) when
closing the year with losses.
In this article, the authors' intention is to test the relationship
between the net asset value (ANC), on the one hand, and ten rele-
vant factors on revenue, expenses, assets and debts of three phar-
maceutical companies listed on the Bucharest Stock Exchange, on
the other hand, using quarterly data from their financial statements.
After validation of regression models, our econometric analysis
revealed as statistically significant only quarterly changes in: net
profit (DPN), fixed assets (DAF), receivables (DCL) and the net
asset of the previous quarter (DACR(-1)) .
Key words: net asset, revenues, expenses, assets, debts
JEL Classification: G12, L25, M41

Cuvinte cheie: activul net, veniturile, cheltuielile, activele, datoriile
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è datoriile (liabilities or debts, în engleză) sunt obligaţii actuale
ale întreprinderii ce decurg din evenimente trecute şi prin
decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse
care încorporează beneficii economice. Obligaţiile cores-
pund responsabilităţilor de a acţiona sau de a face ceva, de
o anumită manieră, ce decurg dintr-o bază contractuală,
statutară sau legală, din practici comerciale curente sau din
voinţa întreprinderii de a conserva bune relaţii de afaceri şi
echitabile. Noţiunea de datorii (debts, în engleză) se asociază
cu aceea de pasiv extern în raport cu noţiunea de capitaluri
proprii;

è capitalurile proprii (equity, în engleză) exprimă proprietatea
acţionarilor asupra activelor întreprinderii, rămase după
deducerea tuturor datoriilor sale:

Activul net contabil = Activ total – Datorii totale

Activul net contabil (net asset, în engleză) este cel mai adesea
pozitiv şi crescător, ca efect al unei gestiuni economice sănătoa-
se. Această situaţie marchează, de fapt, atingerea obiectivului
major al ges tiunii financiare, şi anume maximizarea valorii capi-
talurilor proprii, a activului net finanţat din aceste capitaluri.
Creşte rea activului net este consecinţa reinvestirii unei părţi din
profitul net şi a altor elemente de acumulări: provizioane regle-
mentate, reporturi din exerciţiul precedent, subvenţii etc.
Activul net, averea netă a acţionarilor poate avea, în cazuri pre-
falimentare, valoare negativă. Aceasta semnifică o depăşire a
activului real de către datoriile contractate de întreprindere. O
astfel de situaţie este consecinţa încheierii cu pierderi a exerci-
ţiului curent şi a celor anterioare. Suma acestor pierderi a con-
sumat integral capitalurile proprii, iar partea neacoperită rămâne
în sarcina creditorilor, ca rezultat al asumării riscului de insolva-
bilitate a întreprinderii.
Veniturile şi cheltuielile întreprinderii reflectă acte de îmbogăţire
sau de consumare a capitalurilor proprii ca o poten ţialitate
(contabilă) de încasări şi de plăţi viitoare. Activul net poate
indica deci o îmbogăţire (o creştere a capitalurilor proprii), în
cazul realizării şi reinvestirii profitului net sau, dimpotrivă, o
sărăcire (o micşorare a capitalurilor proprii), în cazul închiderii
exerciţiului cu pierderi.
Profiturile nete reale determină creşterea activului net şi, în
consecinţă, determină creşterea averii acţionarilor. Dimpotrivă,
pierderile conduc la scăderea activului net, la decapitalizarea ave-
rii acţionarilor până la epuizarea ei şi afectarea, în continuare, a
valorii capitalurilor împrumutate.
Veniturile pot lua forma creşterii activelor (primirea de lichidi-
tăţi, creanţe sau bunuri şi servicii) şi a scăderii datoriilor (livrare
de produse şi servicii pentru rambursarea unei datorii. În termi-
nologia Standardelor Internaţionale de Contabilitate (SIC), veni-
turile sunt creşteri de avantaje economice viitoare, în cursul
exerciţiului financiar, ce au ca rezultat o creştere a capita lurilor
proprii, diferită de cea care provine din contribuţiile proprietari-
lor capitalului (Feleagă, Feleagă şi Bunea, 2002, p. 84). Veniturile
pot lua forma creşterii de active sau pot lua forma diminuării
datoriilor.

În aceiaşi termeni SIC, cheltuielile sunt diminuări de avantaje
economice în cursul exerciţiului financiar, ce au ca rezultat o
diminuare a capitalurilor proprii, diferită de cea care provine din
distribuirile în favoarea proprietarilor de capital (restituiri, divi-
dende). Acestea pot să apară sub forma unei diminuări de acti-
ve (plăţi de lichidităţi, consum de stocuri, active fixe etc.) sau
sub forma unei creşteri de datorii (pentru plata salariilor, a
impozitelor şi taxelor etc.).

Analiza critică a metodelor 
de evaluare a companiilor

Fernadez (2007) prezintă patru grupuri de metode de evaluare,
cel mai frecvent utilizate. Primul grup are la bază activul net
reflectat în bilanţul contabil. Al doilea grup are la bază perfor-
manţa financiară reflectată în contul de profit şi pierdere. Cel de
al treilea grup de metode este bazat pe actualizarea fluxurilor
viitoare de trezorerie şi ultimul grup combină mai multe meto-
de de evaluare.
Deşi sunt considerate a fi cel mai bine fundamentate teoretic,
metodele bazate pe actualizarea fluxurilor de trezorerie prezintă
multiple dificultăţi în evaluarea companiilor. Aceste probleme
apar din cauza caracterului limitat al predictibilităţii fluxurilor
viitoare de venituri şi cheltuieli. Celelalte metode, aşa zis „inco-
recte”, continuă să fie frecvent utilizate. Prezentul articol se
concentrează pe o combinaţie a primelor două grupe de meto-
de. Mai precis, se urmăreşte relaţia dintre active şi datorii, care
aparţin primului grup, şi fluxurile de venituri şi cheltuieli, res-
pectiv profiturile, care aparţin celui de al doilea grup.
Toate metodele de evaluare sunt susceptibile de erori, fiind de
preferat o combinaţie între ele. Iată cele trei mituri şi realitatea
din aceste mituri, evidenţiate de Damodaran (2006): 
„Mitul 1: Orice evaluare are ca obiectiv cercetarea valorii intrin-
seci.
l Adevărul 1.1: Toate evaluările sunt părtinitoare. Singurele

întrebări sunt cât de mult sunt deviate aceste evaluări de la
adevărata valoare şi în ce direcţie.

l Adevărul 1.2: Direcţia şi amploarea devierii în evaluare sunt
direct proporţionale cu poziţia celui care plăteşte pentru
această evaluare şi cât de mult plăteşte.

Mitul 2: O evaluare bună oferă o estimare precisă a valorii.
l Adevărul 2.1: Nu există evaluări precise.
l Adevărul 2.2: Remuneraţia pentru procesul de evaluare este

mai mare atunci când evaluarea este cel mai puţin precisă.
Mitul 3: Cu cât un model este mai elaborat econometric cu atât
va rezulta o evaluare mai bună.
l Adevărul 3.1: Claritatea unui model de evaluare este invers

proporţională cu numărul de variabile explicative necesare
modelului.

l Adevărul 3.2: Modelele de evaluare mai simple oferă o reuşi-
tă mai bună (sunt mai bine înţelese) decât cele complexe.”

STANCU & TINCA  l



Koller, Goedhart şi Wessels (2010) au concluzionat că obiecti-
vul managerial al performanţei companiilor cel mai urmărit este
acela de maximizare a averii acţionarilor. Acest obiectiv este în
măsură să armonizeze obiectivele acţionarilor cu cele ale celor-
lalţi participanţi la desfăşurarea activităţilor în companie (stake-
holders); pentru toţi aceştia maximizarea averii acţionarilor aduce
beneficii suplimentare ca urmare a creşterii performanţei res-
pectivei companii.
Evaluarea pe baza activului net contabil este justificată de apre-
cierea că bilanţul contabil evidenţiază fapte obiective în ceea ce
priveşte dreptul de proprietate al companiei asupra activelor,
precum şi datoriile către creditori (Arnold, 2003). Mărimea
bilanţieră a activelor reflectă doar parţial valoarea totală a com-
paniei. Investitorii pe piaţa de capital evaluează diferit activele
necorporale, peste sau sub valoarea lor identificată şi înregistra-
tă în bilanţ. Aceştia evaluează fluxurile de ve nituri viitoare ce
vor fi obţinute din ex ploatarea activelor. Aceste fluxuri vor fi
generate de activele din bilanţ împreună cu active necorporale
neînregistrate încă în bilanţ: competenţele forţei de muncă, rela-
ţiile cu clienţii şi furnizorii, valoarea brandurilor, experienţa
managerială şi poziţionarea competitivă a produselor companiei
(Arnold, 2003, p. 309-310).
Evaluarea întreprinderii pe baza activului net este plină de pro-
bleme. Sunt însă situaţii în care aceasta este utilă (Arnold, 2003,
p. 311-314):
1. întreprinderile aflate în dificultate financiară acordă o mare

atenţie activului lor net, ca potenţial pentru vânzarea active-
lor sau pentru rambursarea împrumuturilor garantate cu
active;

2. în ofertele de preluare, acţionarii vor fi reticenţi să-şi vândă
acţiunile deţinute la mai puţin de valoarea activului net,
chiar dacă perspectiva de creştere a veniturilor este slabă.
Într-o ofertă de preluare, tactica defensivă standard este ree-
valuarea activelor bilanţiere pentru a susţine un preţ de vân-
zare mai mare.

3. pentru anumite tipuri de companii nu se pot utiliza metode-
le bazate pe fluxurile viitoare de venituri:
l Societăţile de investiţii imobiliare care sunt în principal

evaluate pe baza activelor lor (valoarea veniturilor viitoa-
re din chirii şi valoarea activelor lor sunt destul de apro-
piate). 

l Companiile petroliere, cele extractive de resurse minerale
în care rezervele au o influenţă semnificativă asupra
valorii activelor.

Conform Damodaran, (2005), Bacidore, (1997) şi alţii, valoarea
unei companii este generată atât de activele fizice în funcţiune,
cât şi de strategia privind viitoarele oportunităţi de creştere a
afacerii. „Componenta cea mai transparentă a valorii unei firme
este cea determinată de activele sale fizice, în funcţiune: instala-
ţii si echipamente, imobiliare, capital de lucru etc. O altă com-
ponentă este valoarea actualizată netă a oportunităţilor de

investiţii actuale şi viitoare ale companiei. Valoarea acestei com-
ponente este mai puţin tangibilă, ea fiind determinată în mod
semnificativ de strategia firmei şi este de mărime considerabilă
pentru multe companii. Valoarea totală a companiei poate fi
bine evaluată ca sumă a acestor două componente. Întrebarea
este: cum putem determina aceste valori?” (Bacidore, 1997).
În cele mai frecvente cazuri, evaluarea companiilor se face prin
compararea valorii contabile a companiei (activul net contabil)
cu valoarea ei de piaţă (capitalizarea bursieră) şi cu valoarea pre-
zentă a fluxurilor viitoare de trezorerie (Ameels, 2002, p.12).
Pe baza argumentelor teoretice şi empirice de mai sus, cerceta-
rea noastră investighează posibilele relaţii dintre activul net şi
sursele de creştere/descreştere a acestuia: veniturile şi cheltuieli-
le din exploatare, activele fixe şi circulante, datoriile pe termen
scurt şi pe termen lung.

Ipotezele de lucru
Ca urmare a dificultăţii colectării datelor contabile pe mai multe
companii, am ales să cercetăm un domeniu industrial omogen
care a avut o evoluţie relativ constantă a activităţii economice,
inclusiv în condiţii de criză financiară. 
În cadrul lucrării de faţă, ne-am propus analiza evoluţiei activu-
lui net în trei companii farmaceutice listate la Bursa de Valori
din Bucureşti, folosind date trimestriale, obţinute din rapoartele
financiare publicate de aceste firme. Am ales să fie companii lis-
tate la BVB deoarece auditarea raportărilor financiare aduce un
plus de încredere privind reflectarea cât mai apropiată de reali-
tate în datele bilanţiere. 
În articolul nostru intenţionăm testarea relaţiei dintre evoluţia
activului net contabil (ANC) şi evoluţia a zece factori relevanţi
privind veniturile, cheltuielile, activele şi datoriile companiilor
analizate2:
1. (+) Veniturile din exploatare (CA);
2. (–) Cheltuielile de exploatare (operaţionale = OP);
3. (–) Cheltuielile administrative (AD);
4. (+) Profitul din exploatare (PE);
5. (+) Profitul net (PN);
6. (+) Soldul activelor fixe (AF);
7. (+) Soldul activelor circulante (ACR);
8. (+) Soldul creanţelor – clienţi (CL);
9. (–) Soldul datoriilor pe termen scurt (< 1 an = ST) şi
10. (–) Soldul datoriilor pe termen lung (> 1 an = LT)
Am realizat câteva modele de regresie multiplă între valoarea
activului net şi aceşti factori consideraţi a fi importanţi în deter-
minarea averii acţionarilor. Din punct de vedere economic, ne
putem aştepta ca relaţia dintre activul net şi cei zece factori să
fie semnificativă. S-a pornit de la ipoteza existenţei:
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l unei corelaţii directe între evoluţia activului net, pe de o
parte, şi evoluţia vânzărilor şi a activelor trimestriale, pe
de altă parte, precum şi a

l unei corelaţii inverse între evoluţia activului net, pe de o
parte, şi evoluţia cheltuielilor şi a datoriilor trimestriale,
pe de altă parte.

În consecinţă, cercetarea noastră porneşte de la analiza acestor
corelaţii. Modificarea valorii activului net contabil (ANC), res-
pectiv a valorii contabile a capitalurilor proprii ale întreprinderii,
este consecinţa:
1. activităţii de exploatare (veniturile, cheltuielile, profitul din

exploatare şi profitul net),
2. activităţii de investiţii în active fixe, circulante, dintre care

creanţele au pondere relevantă în industria farmaceutică,
3. activităţii de finanţare din afara întreprinderii (datoriile pe

termen scurt şi pe termen lung), precum şi consecinţa
4. politicilor contabile aplicabile în reevaluarea activelor şi

datoriilor întreprinderii. 
Influenţa activităţilor de exploatare, de investiţii şi de finanţare
externă a fost sugerată ipotetic în prezentarea anterioară a celor
zece factori explicativi. Modele de regresie multiplă, ce le vom
analiza ulterior, vor identifica factorii cu influenţă relevantă asu-
pra evoluţiei activului net. Din păcate, nu dispunem de infor-
maţii privind politicile contabile (de amortizare, de evaluare a
stocurilor, de evaluare a datoriilor etc.), aplicabile activelor şi
datoriilor. Din această cauză, nu le-am menţionat între factorii
explicativi ai activului net.
Obiectivul acestui articol este de a testa impactul factorilor din
activitatea de exploatare (venituri, cheltuieli), investiţii/dezinves-
tiţii şi finanţare/rambursare asupra modificării activului net. Am
ales un sector omogen de activitate, respectiv trei companii far-
maceutice, listate la Bursa de Valori din Bucureşti. Datele tri-
mestriale ale celor trei companii au fost obţinute din bilanţurile
şi conturile de profit şi pierdere3 pe perioada 2005, trimestrul I

– 2012, trimestrul I. Acestea sunt folosite atât în analiza de
regresie la nivelul fiecărei companii, cât şi la nivelul portofo -
liului. 

Analiza statistică 
şi validarea modelelor 

de regresie
Din analiza statistică descriptivă (Tabe lul 1) desprindem, în pri-
mul rând, că distribuţia de frecvenţă în seriile de date este
diferită de cea normală (skewness ≠ 0, kurtosis ≠ 3 şi valori
mici pentru indicatorul Jarque-Bera, respectiv probabilităţi între
0% şi 0,07% de a avea distribuţii normale). 
Evoluţia acestor indicatori pe parcursul perioadei de analiză
este prezentată în Figura 1. Se poate observa un trend crescă-
tor al activului net pentru compania C, determinat îndeosebi de
trendul soldului activelor circulante. Cea mai evidentă creştere a
activului net o are însă compania B, ca urmare a investiţiilor noi
în active fixe. Cifra de vânzări manifestă o evoluţie relativ con-
stantă pe întreaga perioadă analizată, la toate companiile, cu un
uşor trend descendent. Se remarcă, de asemenea, legătura strân-
să între evoluţia activului net şi evoluţia valorii activelor circu-
lante nete, evoluţia activului net depinzând într-o măsură ridica-
tă de capacitatea de producţie a companiei.
În cazul companiei „A”, din cauza descreşterii investiţiilor în
active fixe, activul net are o evoluţie descrescătoare pe toată
perioada. Activul net scade pe întreaga perioadă, cu fluctuaţii
mai accentuate în anul 2010, în ciuda faptului că evoluţia active-
lor circulante înregistrează o evoluţie crescătoare determinată,
în principal, de evoluţia creanţelor-clienţi. Aparent, nu sunt
explicaţii evidente ale acestei evoluţii a activului net. Sperăm că
modelele de regresie ne vor da mai multe indicii asupra factori-
lor determinanţi ai descreşterii activului net.
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Din analiza regresiei multiple între evoluţia activului net şi evo-
luţia factorilor evocaţi mai sus, exprimaţi în valori iniţiale (bilan-
ţiere), nu am putut identifica modele valide, nici la nivelul fiecă-
rei companii şi nici la nivelul întregului portofoliu de trei com-
panii (seriile sunt nestaţionare, sunt co-integrate, iar modelele
prezintă autocorelare a reziduurilor).
Nestaţionaritatea variabilelor de mai sus s-a eliminat prin dife-
renţiere. Tabelul 2 reflectă rezultatele regresiei multiple după
prima diferenţiere, respectiv modificările de la un trimestru la
celălalt ale variabilelor din model.
Coeficienţii de sensibilitate ai activului net în raport cu variabi-
lele explicative sunt statistic semnificativi (au o probabilitate de
cel mult 3% de a fi apropiaţi de zero) atât pe fiecare variabilă
independentă, cât şi la nivelul întregului model de regresie.
Modelele de regresie îndeplinesc criteriile de staţionaritate şi de
necorelare a reziduurilor (cu uşoare corelări la nivelul companiei
„B” şi al întregului portofoliu).
Factorii explicativi ai evoluţiei activului net sunt diferiţi de la o
companie la alta şi în proporţii diferite de determinare (R2 ajus-
tat are valori între 41%, la compania „C” şi 99%, la compania
„B”). Semnificativ este faptul că factorii explicativi reţinuţi pe
fiecare companie se regăsesc, în cea mai mare parte, în explica-
rea evoluţiei activului net pe întregul portofoliu de companii
analizate. Modificarea de la un trimestru la altul a activului net
al celor trei companii este explicată în proporţie de 54% de
către modificările trimestriale ale profitului (DPN cu un coefi-
cient semnificativ de 2,12), ale soldului activelor fixe (DAF =
0.92), ale soldului creanţelor-clienţi (DCL = – 0,71), precum şi
ale modificării, în trimestrul anterior, a activului net (DANC(-1)
= – 0,64). Interesant este faptul că modificările trimestriale ale
soldului creanţelor-clienţi (DCL) şi ale soldului activului net
(DANC) din trimestrul anterior „sancţionează” evoluţia activu-
lui net în trimestrul curent. Influenţa acestor factori este negati-
vă deşi, teoretic, aceste variabile ar trebui sa determine o influ-
enţă pozitivă. Este o constatare statistică ce rezultă din datele
de analiză şi este aplicabilă doar acestei situaţii analizate.
Dintre variabilele explicative ale activului net la nivelul fiecărei
companii, singurele care nu se regăsesc în modelul de regresie
la nivelul întregului portofoliu sunt modificările trimestriale ale
soldurilor activelor circulante (de la compania „B”) şi ale credi-
telor pe termen lung (de la compania „C”). Aceşti factori expli-
cativi au semnificaţie doar la nivelul companiei respective, nu şi
la nivelul celor trei companii analizate împreună.

Concluzii
Deşi teoria economică privind activul net ne relevă existenţa a
zece factori de impact asupra evoluţiei activului net, respectiv,
veniturile şi cheltuielile, activele şi datoriile întreprinderii, după
prima diferenţiere în seriile de date, analiza noastră econometri-
că a reţinut, ca relevante statistic, doar modificările trimestriale
ale:
l profitului net (DPN),
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l soldurilor activelor fixe (DAF),
l creanţelor-clienţi (DCL), precum şi ale
l activului net din trimestrul anterior (DACR(-1)).
În cazul companiei „A” şi al nivelul întregului portofoliu de trei
companii analizate se relevă influenţa modificării activului net
din trimestrele precedente asupra evoluţiei activului net din tri-
mestrul curent. La nivelul companiilor „B” şi „C” s-au reţinut
ca fiind explicative şi modificările trimestriale ale activelor circu-
lante (DACR), respectiv, ale creditelor pe termen lung (DCTL).
Surprinzător este faptul că acestea din urmă se află într-o core-
laţie directă, contrară ipotezei teoretice.
Coeficientul de determinare, R2 ajustat, are valori între 41% şi
99%. Statistica Durbin-Watson a modelelor validate este aproa-
pe de valoarea ideală 2, cu excepţia companiei „B” (2,51) şi a
întregului portofoliu (2,34). Coeficienţii de sensibilitate ai facto-
rilor identificaţi sunt validaţi la un prag de semnificaţie de 5%
iar, în ansamblu, modelele sunt valide la o semnificaţie de 1%.
Conchidem deci că activul net al companiilor farmaceutice ana-
lizate este explicat semnificativ de către modificările din profitul
net, din soldurile de active fixe şi din soldurile de creanţe-
clienţi. Cu alte cuvinte, averea acţionarilor este dependentă de
profitabilitatea afacerilor din aceste companii, de investiţiile în
dotarea cu active fixe şi de evoluţia soldurilor de creanţe-clienţi
către reţelele de farmacii pentru distribuirea produselor farma-
ceutice. l
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