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Viziunea guvernului despre economie poate fi sintetizatã în câteva
fraze scurte: Dacã se miºcã, taxeazã-l. Dacã încã se miºcã,
reglementeazãl. Dacã s-a oprit, subvenþioneazã-l.
Ronald Reagan
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ARGUMENT

De-a lungul existenţei ei omenirea a cunoscut profunde transformări
din punct de vedere mental, organizaţional, social, economic, politic într-un
ritm alert sau mai puţin.
În zilele noastre trăim o etapă a informaţiei şi cunoaşterii depăşind
astfel pe cele gri. Având în vedere rapiditatea cu care se rostogolesc
evenimentele în ceea ce priveşte accesul la progresul tehnologic şi
informaţional trebuie să luăm în calcul şi posibilităţile multiple de fraudare,
în mod special a informaţiilor şi raportărilor financiare.
Pot afirma că în prezent progresele înregistrate de omenire în toate
domeniile, în mod special cele din domeniul IT creează posibilitatea
fraudării diferitelor instrumente financiare, ducând astfel la dezechilibre
semnificative financiare şi la evaziune fiscală toate acestea ducând la
diminuarea veniturilor, respectiv a încasărilor la bugetul consolidat cu
consecinţele aferente.
În prezenta lucrare am ţinut să atrag atenţia decidenţilor la pericolele
ce se expun în a lua unele decizii ca urmare a unor informaţii eronate. Una
din metodele de a distorsiona autenticitatea rezultatelor economicofinanciare este aceea de a frauda informaţiile financiare cu bună sau rea
credinţă. Am reliefat astfel metodele de fraudare a informaţiilor financiare,
tipologia acestora precum şi obiectivele şi tehnicile de manipulare a
informaţiilor financiare.
M-am aplecat în mod special asupra elementelor de cost ce se
înregistrează într-o entitate economică folosind în mod special metodele
contabile care reliefează aceste operaţiuni. În prezenta lucrare sunt tratate pe
larg consecinţele fraudării informaţiilor financiare şi cauzale ce stau la
bazele acestora.
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Lucrarea se adresează atât studenţilor din domeniul economic şi
managerial cât şi specialiştilor din domeniu având în vedere actualitatea
celor prezentate şi diversitatea acestora.
Pe această cale ţin să mulţumesc Domnului pentru liniştea şi puterea
pe care mi-a dat-o pentru elaborarea acestei lucrări şi pentru tot parcursul pe
care l-am avut în carieră, fără El, neputându-se întâmpla ceva şi în
consecinţă nici această lucrare nu ar fi existat. Vreau să mai mulţumesc
Camerei Auditorilor Financiari din România, cât şi Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru permisiunea de a
cita pe larg din Standardele Internaţionale de Audit, respectiv din
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi din Codul de Conduită
Etică. Ţin să mai mulţumesc pentru susţinerea, înţelegerea şi suportul
acordat în elaborarea acestei lucrări Fundaţiei Lumina Instituţii de
Învăţământ – Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, precum şi pentru
sprijinul moral acordat tuturor prietenilor şi colegilor cu care colaborez
zilnic.
Doresc să mai mulţumesc domnului Prof. dr. univ. Blidaru Gheorghe
pentru sprijinul moral şi profesional precum şi pentru dragostea cu care m-a
înconjurat, încurajările şi susţinerea pe care le-am primit din partea domniei
sale.
Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc familiei mele, soţiei mele
Tugba, fetiţei mele Azra şi băieţelului meu Etka pentru înţelegerea de care
au dat dovadă pe parcursul elaborării acestei lucrări, precum şi pentru
liniştea şi dragostea pe care mi-o împărtăşesc zi de zi.
Autorul
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INTRODUCERE

Subiectul prezentei cercetări este reprezentat de imaginea
neconformă a situaţiilor financiare eronate, care cuprind denaturări de la
imaginea fidelă şi astfel influenţează în mod negativ utilizatorii informaţiei
contabile. Lucrarea acordă atenţie în primul rând conceptelor de eroare şi
fraudă întâlnite în exercitarea auditului financiar şi asupra reglementărilor
existente la nivel internaţional, european şi naţional.
Titlul lucrării ,,Impactul informaţiilor financiare eronate asupra
deciziilor economice” a fost ales pentru a reflecta mai precis perspectiva
din care este abordat subiectul ales. În primul rând utilizatorii situaţiilor
financiare se confruntă tot mai des cu situaţia de a primi informaţii
incorecte, acţiune rezultată în contextul actual aproape în totalitate şi
datorită crizei economice globale de dimensiuni neobişnuite. În al doilea
rând am subliniat faptul că auditul financiar devine un mijloc semnificativ,
actual şi de perspectivă, capabil să ofere celor interesaţi asigurări calificate
şi neutre în legătură cu situaţiile financiare, reprezentând astfel, prin prisma
auditorului financiar, o verigă indispensabilă în credibilitatea informaţiei
contabile cuprinsă în cadrul situaţiilor financiare. În al treilea rând
informaţia, în special cea de natură financiară şi contabilă, este elementul
indispensabil progresului, indiferent de domeniul de activitate. Luarea unor
decizii economice corecte care pot contribui la rezolvarea problemelor
complexe ce apar în viaţa fiecărei entităţi este influenţată de calitatea
informaţiilor financiare şi contabile şi de rolul deosebit pe care îl are
auditorul financiar, mai ales în contextul actual, caracterizat de o amplă
recesiune economică, în care erorile sunt foarte des întâlnite în cadrul
situaţiilor financiare şi uneori, în cazuri nefericite şi fraude de mare
amploare.
Un aspect pe care dorim să îl clarificăm încă din introducerea
prezentei cercetări îl reprezintă faptul că factorul distinctiv între fraudă şi
eroare este dat de acţiunea fundamentală care are ca rezultat denaturarea din
13

situaţiile financiare, şi anume dacă această acţiune este intenţionată sau
neintenţionată.
În lucrarea de faţă am avut în vedere şi metodele de manipulări ale
cunoştinţelor financiare, precum ,,situaţii financiare fictive", ,,contabilitatea
creativă", ,,contabilitatea agresivă" şi ,.neregularităţi în contabilitate", care
au efecte negative asupra economiei reale. Uneori, pentru anumite motive
personale sau corporative, informaţiile publicate despre firme pot fi
schimbate fără a avea la baza documente justificative şi o analiză pertinentă
şi profesională. Markets Board, în unele situaţii descrie manipularea
financiară a cunoştinţelor ca ofertă de informaţii eronate şi neadevărate sau
de a face comentarii greşite, care pot afecta valoarea instrumentelor de pe
piaţa de capital sau să nu se raporteze informaţiile corecte.
În ultimii ani probleme importante precum „rapoarte financiare
frauduloase” şi „informaţii financiare manipulate” au fost ridicate de
organismele financiare, comunitatea financiară, presă, investitori şi guverne.
Efectele negative ale informaţiilor financiare frauduloase continuă să
reprezinte o problemă serioasă care afectează organizaţiile din întreaga
lume, în ciuda acţiunilor întreprinse de organismele de reglementare. Acest
lucru este şi mai valabil în zilele noastre, într-un mediu în care criza
economică a condus la creşterea semnificativă a presiunilor asupra
organizaţiilor şi indivizilor de a avea performanţă, creând mai multe
îndemnuri la fraudă şi generând mai multe oportunităţi pentru comiterea de
erori şi fraude.
Prezenta lucrare care are în vedere aspecte precum informaţiile
eronate şi frauduloase din cadrul situaţiilor financiare precum şi al auditului
financiar care reprezintă piatra de temelie în credibilitatea informaţiei
contabile.
Gradul de noutate al temei abordate este unul extrem de actual, în
primul rând datorită interesului acordat de organismele internaţionale
precum şi naţionale (Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). Deşi subiectul
a primit o atenţie deosebită atât la nivel naţional cât şi internaţional,
considerăm că cel mai important aspect pe care l-am tratat în cadrul
cercetării îl reprezintă principalele metode şi tehnici utilizate de
management sau angajaţi, după caz, în încercarea de a induce în eroare nu
numai utilizatorii informaţiilor contabile, dar şi a auditorului financiar.
14

CAPITOLUL I
TIPOLOGIA INFORMAŢIILOR FINANCIARE
ERONATE

În acest capitol am descris şi delimitat termenii de eroare şi fraudă,
am prezentat fenomenul de manipulare a situaţiilor financiare, efectele
nefaste pe care le aduc erorile şi fraudele precum şi rolul pe care îl joacă în
România Departamentul pentru Luptă Antifraudă.
Cu o întindere semnificativă în cadrul prezentului capitol o
reprezintă inducerea în eroare a utilizatorilor situaţiilor financiare prin
diverse tehnici descrise amplu precum: ,,contabilitatea creativă”,
,,contabilitatea agresivă”, ,,practica contabilă – big bath”, raportări
financiare frauduloasa şi ,,managementul veniturilor”.
Tot în acest context, am prezentat şi indiciile care dezvăluie fraudele
financiar-contabile printre care enumerăm: lipsa unui control intern sau
nefuncţional, existenţa aspectelor anormale în contabilitate, existenţa unor
tranzacţii neobişnuite, anomalii observate în cadrul conturilor analitice,
iregularităţi în desfăşurarea activităţilor şi anomalii privind caracteristici ale
calităţii managementului.

1.1 Frauda şi eroarea în manipularea informaţiilor
financiare
1.1.1 Eroare sau fraudă; delimitări conceptuale
Denaturările din situaţiile financiare pot fi provocate de fraude sau
erori. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, cei doi termeni
sunt prezentaţi astfel:
Fraudă (fraude), înşelăciune, act de rea-credinţă săvârşit de cineva,
de obicei pentru a realiza un profit material de pe urma atingerii drepturilor
15

altuia; hoţie. Sumă de bani sustrasă prin înşelăciune, prin defraudare.
Eroare (erori), cunoştinţă, idee, părere, opinie greşită; ceea ce e greşit;
greşeală. Falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei
unui act normativ. Diferenţa dintre valoarea reală a unei mărimi şi valoarea
calculată a acestei mărimi1. După cum se observă din conţinutul semantic al
celor doi termeni, în cazul erorii se desprinde ideea de greşeală, un act
involuntar care nu reflectă realitatea, în timp ce pentru fraudă întâlnim
asocierea cu înşelăciune, hoţie sau atingerea drepturilor altora pentru a
obţine un profit material, acte premeditate care arată în mod clar intenţia de
a denatura realitatea.
Conform IFRS, mai precis paragraful 41 al IAS 8 ,,Politici
contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori” erorile pot apărea
cu privire la recunoaşterea, evaluarea, prezentarea sau descrierea situaţiilor
financiare. În cazul în care situaţiile financiare cuprind erori semnificative,
fie erori nesemnificative, dar efectuate în mod intenţionat cu scopul de a
obţine o anumită prezentare a poziţiei financiare, performanţei financiare
sau a fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi considerăm situaţiile financiare
respective neconforme cu IFRS-urile. În acest context, subliniem
posibilitatea descoperirii unor erori potenţiale ale perioadei curente, în
această situaţie IAS 8 prevede că acestea trebuiesc corectate înainte de
aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare. Însă standardul prevede şi
situaţia în care erorile semnificative sunt descoperite într-o perioadă
ulterioară, iar acestea trebuiesc prezentate în informaţiile comparative
prezentate în situaţiile financiare pentru acea perioadă ulterioară.
Paragraful 42 al Standardului Internaţional de Contabilitate nr. 8
,,Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori” prevede
obligativitatea corectării retroactive a erorilor semnificative ale perioadei
anterioare în primul set de situaţii financiare a căror publicare a fost
aprobată după descoperire prin:
- Retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioară prezentată în
care a apărut eroarea;
1

DEX - Dicţionarul explicativ al limbii romane, 2012
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Sau
- Retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii pentru prima perioadă anterioară prezentată dacă eroarea a apărut
înainte de prima perioadă anterioară prezentată.
În cadrul IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile şi erori”, definiţia erorilor este: erorile perioadei anterioare
reprezintă omisiuni şi prezentări eronate cuprinse în situaţiile financiare ale
entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din
neutilizarea sau utilizarea greşită a informaţiilor fiabile care:
- erau disponibile la momentul în care s-a aprobat publicarea situaţiilor
financiare pentru acele perioade;
- ar fi putut fi obţinute şi luate în considerare, în mod rezonabil, la
întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.
În acest context, erorile care pot interveni includ politici contabile
aplicate în mod eronat, erori matematice, interpretarea greşită sau neglijarea
fraudei sau a faptelor. De asemenea, întâlnim erori în legătură cu evaluarea
şi recunoaşterea, prezentarea sau descrierea situaţiilor financiare. În situaţia
în care întâlnim o prezentare a poziţiei, performanţei financiare sau a
fluxurilor de trezorerie a unei societăţi care este rezultată datorită unor erori
semnificative sau nesemnificative efectuate în mod intenţionat considerăm
că situaţiile financiare nu sunt în conformitate cu IFRS.
Reglementările contabile aplicate în România începând cu data de 1
ianuarie 2010, conforme cu directivele europene, conţin, în mare parte,
aceleaşi precizări (din IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile şi erori”) referitoare la erori şi la posibilităţile de corectare.
Punctul de la care se distinge abordarea naţională este prevederea conform
căreia erorile nesemnificative ale perioadelor anterioare pot fi corectate pe
seama rezultatului exerciţiului curent2; în continuare este definit conceptul
semnificativ, în sensul de afectare a deciziilor utilizatorilor informaţiilor
emanate de situaţiile financiare. Înainte de aprobarea situaţiilor financiare,
2

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile simplificate armonizate cu Directivele europene, aplicat de la 01.01.2010,
paragraful 63, aliniatul 6.
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erorile potenţiale ale perioadei trebuiesc corectate înainte de aprobarea
acestora. Conform Directivelor europene corectarea erorilor descoperite în
cursul exerciţiului financiar curent aparţinând perioadelor precedente se
efectuează prin soldurile de deschidere ale perioadei în care a fost
descoperită eroarea. O altă perspectivă o reprezintă prevederile legislaţiei
româneşti, conform căreia erorile constatate trebuiesc corectate în situaţiile
financiare ale exerciţiului financiar în care au fost descoperite.
Frauda poate fi comisă de management prin evitarea controalelor
utilizând tehnici precum3:
- înregistrări fictive în registrul jurnal, în special în apropierea sfârşitului
unei perioade contabile pentru a manipula rezultatele din exploatare sau
pentru a atinge alte obiective;
- ajustarea inadecvată a prezumţiilor şi modificarea raţionamentelor
utilizate pentru estimarea soldurilor conturilor;
- omiterea, avansarea sau întârzierea recunoaşterii în situaţiile financiare a
evenimentelor sau tranzacţiilor care au avut loc în timpul perioadei de
raportare;
- ascunderea sau neprezentarea faptelor care ar putea afecta valorile
înregistrate în situaţiile financiare;
- implicarea în tranzacţii complexe care sunt structurate pentru a prezenta
eronat poziţia financiară sau performanţele financiare ale entităţii;
- modificarea înregistrărilor şi termenilor aferenţi unor tranzacţii
importante şi neobişnuite.
Putem concluziona, în contextul ISA, că frauda, concept juridic larg,
prezintă un deosebit interes pentru auditorul financiar, mai ales în situaţia în
care aceasta aduce denaturări semnificative ale situaţiilor financiare.
Pentru un auditor financiar relevante sunt două tipuri de denaturări
intenţionate:
- cele care reies din raportarea financiară frauduloasă;
- cele care reies din deturnarea de active aparţinând societăţii auditat;

3

(Janvrin, 2007 Septembrie)
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Factorul distinctiv între fraudă şi eroare este dat de acţiunea
fundamentală care are ca rezultat denaturarea situaţiilor financiare, şi anume
dacă această acţiune este intenţionată sau neintenţionată. Spre deosebire de
eroare, frauda este intenţionată şi presupune, de regulă, tăinuirea deliberată a
faptelor.4
Frauda, indiferent dacă este vorba despre raportare financiară
frauduloasă sau deturnare de active, implică stimulente sau presiuni pentru a
comite o fraudă, o oportunitate percepută de a proceda astfel şi unele
motivaţii care stau la baza acţiunii, cum ar fi5:
- stimulentele sau presiunile de a comite o raportare financiară frauduloasă
pot exista atunci când conducerea se află sub presiunea, venită din
interiorul sau exteriorul entităţii, de a atinge o ţintă estimată cu privire la
câştiguri sau un rezultat financiar, în special, în cazul în care consecinţele
pentru conducere, dacă nu atinge obiectivele financiare, pot fi
semnificative. În mod similar, persoanele pot avea un stimulent pentru
deturnarea activelor, spre exemplu, din cauză că trăiesc la un standard
mult deasupra mijloacelor lor.
- oportunitatea pentru comiterea unei fraude poate exista atunci când o
persoană crede că pot fi ocolite controalele interne, deoarece persoana
respectivă se află într-o poziţie în care beneficiază de încredere sau are
cunoştinţe despre unele puncte slabe specifice controlului intern.
- persoanele pot fi capabile să aibă raţiunea comiterii unui act de fraudă.
Unele persoane posedă o atitudine, un caracter sau un set de valori care le
permite să comită un act lipsit de onestitate în cunoştinţă de cauză şi în
mod intenţionat. Totuşi, chiar şi persoanele care sunt altminteri oneste
pot comite o fraudă într-un mediu care impune o presiune suficientă
asupra lor.
- Specialiştii în descoperirea fraudelor (un studiu de caz al KPMG) fac
adesea referire la trei factori care se regăsesc cel mai des atunci când se
comit fraude – triunghiul fraudei – (fig. 6) şi anume: interesul sau
4

ISA 240 „Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor
financiare”, paragraful 2, Audit financiar 2009, Editura Irecson, Bucureşti, 2009.
5
(Kell Walter G., 2007)
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presiunea pentru a avea un comportament greşit; oportunitatea de
comitere a fraudei şi, în al treilea rând, autorii fraudelor sunt capabili săşi justifice acţiunile.

Interes sau
presiune

Risc de
fraudă
Atitudine,
Justificare

Oportunitate

Figură 1.Triunghiul fraudei6

Fraudele financiare pot fi grupate în patru categorii:
-

sistemele de raportare financiară frauduloase;
deturnarea activelor;
venituri şi bunuri obţinute prin fraudă;
cheltuieli şi datorii aferente unor scopuri improprii.

Denaturarea activelor pe care am menţionat-o este adesea comisă de
către angajaţii entităţii şi este exprimată în valori care sunt deseori
nesemnificative şi reduse. În situaţia în care implică şi conducerea entităţii,
rezultatul poate fi o detectare mai dificilă a acestui proces, deoarece
conducerea ascunde denaturările. Acest fenomen de deturnare a activelor
este de cele mai multe ori însoţit de documente financiar-contabile false şi
înregistrări inexistente, cu scopul de a nu se detecta că activele respective au
dispărut.

6

(Kessler, 2007, Octomber)
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