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de audit

Comitetul de audit
Factorul performantei
functionale

Atribute de top

Alcatuirea, structura si
activitatile comitetului de
audit

•
•
•
•
•
•

•
•
Intelegerea activitatii si a
riscurilor presupuse de
aceasta

•
•
•
•
•

Mentinerea supravegherii
asupra procesului de
raportare financiara

•
•
•
•
•
•
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Consta in membri care au o formare diversa, complementara
Detin experienta de conducere si o formare financiara, contabila sau de afaceri solida
Sunt independenti
Petrec suficient timp individual, cat si drept comitet, pentru indeplinirea responsabilitatilor comitetului
Revizuiesc si modifica anual regulamentul comitetului de audit, dupa caz, pentru a reflecta in mod adecvat
responsabilitatile comitetului de audit
Solicita din partea conducerii responsabilitate pentru domeniile respective (de ex. IT, fiscalitate, consultanta
juridica, managementul riscurilor, conformitate corporativa si etica) sa prezinte subiecte in cadrul sedintelor
comitetului
Evalueaza anual expertiza in domeniul financiar a membrilor comitetului de audit
Frecventa si lungimea sedintelor ofera timp suficient pentru a discuta aspectele importante
Discuta indrumarile si politicile de guvernare a procesului folosit de societate pentru a aborda si administra
expunerea acesteia la riscuri
Detin o expunere cu regularitate, dupa caz, la membrii conducerii inferiori functiei de conducere executiva
Determina ca societatea detine un program eficient de conformitate si etica
Primesc informatii actualizate de la conducere privind rapoartele sau intrebari de la organismele de
reglementare sau de la alte parti din exterior
Primesc actualizari prompte de la departamentul juridic sau de conformitate care pot avea un efect
semnificativ asupra situatiilor financiare
Analizeaza daca societatea detine procesele si controalele adecvate pentru a preveni si detecta frauda
Inteleg structura de compensare a conducerii, precum bonusuri de stimulare si planuri de actiuni, si
analizeaza daca este posibil ca structura de compensare sa incurajeze comportamentul inadecvat pentru a
maximiza compensarea
Analizeaza situatiile care pot indica gestionarea inadecvata a castigurilor
Evalueaza plangerile si informatiile de la informatori, primite fie direct, prin intermediul unei linii telefonice de
asistenta a societatii, fie de la functionari ai societatii, cu privire la aspecte de audit sau contabile
Monitorizeaza tonul global al corporatiei in legatura cu: raportarea financiara de calitate ridicata, practici de
afaceri solide, conduita etica
Adreseaza intrebari urmatoarelor grupuri cu privire la calitatea mediului de control al societatii: conducerea,
auditorii interni si cei externi

Comitetul de audit (continuare)
Factorul performantei
functionale

Atribute de top

Mentinerea supravegherii asupra
procesului de raportare financiara
(continuare)

•

Situatii financiare, informatii prezentate si alte informatii raportate

•
•

Inteleg rezultatele financiare ale societatii si modul in care rezultatele raportate se compara cu planul
Inteleg modificarile semnificative din bilant sau modificarile tendintelor ori relatiile importante din
situatiile financiare
Cunosc politicile contabile de importanta majora ale Societatii
Inteleg urmatoarele: tratamentele contabile alternative semnificative selectate de conducere, motivele
pentru care au fost selectate tratamentele contabile alternative semnificative, opiniile auditorilor interni
si externi cu privire la tratamentele contabile alternative semnificative selectate
Provoaca urmatoarele grupuri sa identifice ariile in care s-au folosit estimari si rationamente
semnificative si sa explice in intregime cum fiecare dintre acestia si-au efectuat rationamentele in
acele arii: conducerea, auditorii interni si externi
Inteleg urmatoarele in legatura cu tranzactii propuse semnificative, complexe sau neobisnuite: motivul
de afaceri pentru aceste tranzactii si efectele acestora asupra situatiilor financiare,
Pun intrebari detaliate urmatoarelor grupuri cand revizuiesc situatiile financiare, axandu-se pe
calitatea castigurilor, calitatea globala a raportarii financiare si transparenta informatiilor de prezentat:
conducerea, auditorii interni si externi
Discuta cu membrii conducerii si cu auditorul independent caracterizarea deficientelor din cadrul
controlului intern asupra raportarii financiare si orice diferente dintre evaluarea conducerii si evaluarea
auditorului independent
Discuta cu membrii conducerii planul de remediere al acestora pentru a aborda deficientele din cadrul
controlului intern
Discuta cu auditorii interni recomandarile acestora pentru imbunatatirea controlului intern asupra
raportarii financiare, dupa caz
Discuta cu auditorii interni daca membrii conducerii au abordat in mod adecvat recomandarile
acestora de imbunatatire a controlului intern asupra raportarii financiare, dupa caz

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Comitetul de audit (continuare)
Factorul performantei
functionale

Atribute de top

Mentinerea supravegherii asupra
auditorului independent

•

Detin procese eficace pentru numirea, compensarea, retinerea si supravegherea auditorului
independent, inclusiv pentru raportarea directa a contabililor catre comitetul de audit

•

Evalueaza daca echipa de angajament a auditorului independent poseda in mod colectiv experienta si
competenta pentru a efectua un audit de calitate ridicata

•

Discuta cu auditorul independent procedurile acestuia de controlul calitatii si rezultatele celor mai
recente revizuiri de calitate ale sale „inter pares” si interne

•

Se implica in interactiuni deschise, substantiale, active si directe cu auditorul independent

•

Inteleg procesele conducerii de determinare a independentei continue a auditorului independent

•

Inteleg procesele auditorului independent de determinare a independentei sale continue in raport cu
societatea

•

Evalueaza periodic procesele si procedurile de pre-aprobare a serviciilor de audit si non-audit ale
auditorului independent, inclusiv dezvaluirea, documentarea si discutarea serviciilor neinterzise de
catre auditorul independent

•

Inteleg planul auditorului independent privind rotatia partenerilor, pentru a furniza o continuitate a
serviciilor si o tranzitie lina

•

Revizuiesc politicile privind angajarea fostilor angajati ai auditorului independent

Revizuiesc urmatoarele aspecte in legatura cu activitatea auditorului independent:
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•

Revizuiesc aria planificata a auditorului independent si orice modificari ale ariei planificate

•

Revizuiesc rezultatele activitatii auditorului independent

Comitetul de audit (continuare)
Factorul performantei
functionale

Atribute de top

Mentinerea supravegherii asupra
functiei de audit intern

•

Detin procese eficiente de revizuire a numirii, inlocuirii, schimbarii sau demiterii directorului functiei de
audit intern, inclusiv raportarea directa a auditului intern catre comitetul de audit

•

Anual, revizuiesc urmatoarele privind auditul intern:

•

Statutul auditului intern

•

Raportarea functionala a auditului intern

•

Caracterul adecvat al personalului de audit intern

Revizuiesc urmatoarele aspecte cu privire la activitatea de audit intern:

Comunicarile comitetului de audit
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•

Revizuiesc aria planificata de auditorii interni si orice modificari aduse ariei planificate

•

Revizuiesc rezultatele activitatii de audit intern

•

Analizeaza caracterul adecvat al coordonarii activitatilor de audit intern si ale auditorului independent

•

Ofera informatii actualizate importante si la obiect consiliului de administratie dupa fiecare sedinta a
comitetului

•

Incurajeaza comunicarea deschisa intre membrii conducerii, auditori si comitetul de audit

•

Solicita informatii din partea auditorilor cu privire la presiunile din partea conducerii pentru a accepta
raportari financiare de o calitate mai scazuta

•

Discuta cu auditorul independent observatiile sale referitoare la eficacitatea comitetului de audit

•

Ii ofera ocazia auditorului independent de a se intalni cu intregul consiliu de administratie cel putin
anual pentru a revizui rezultatele auditului

•

Se intruneste in sesiuni private (doar membrii comitetului) cel putin anual pentru a evalua eficacitatea
conducerii

•

Se intruneste in privat, periodic, pentru a pune intrebari ce ridica provocari si pentru a obtine feedback
deschis, onest, cu urmatorii: conducerea, auditorii interni si externi

Sectiunea 2

Modelul de maturitate al
auditului intern

Modelul de maturitate al auditului intern
Obiectivul auditului intern/Aria si prioritatile
Practici de top

Evaluarea nevoilor partilor interesate /
Definirea mandatului si a viziunii

Toate clasele de parti interesate inteleg si sprijina obiectivul auditului intern. Partile interesate depind si sunt influentate de rezultatele activitatii
lor. Corelarea nevoilor partilor interesate cu rezultatele dorite are un impact direct asupra structurii costurilor de audit intern. Auditul intern este
recunoscut drept o sursa majora de informatii pentru consiliul de administratie si comitetul de audit.
Strategia, obiectivele si contributia valorica a auditului intern la activitate sunt codezvoltate in intregime cu aportul semnificativ al tuturor
partilor interesate, inclusiv al conducerii executive si al comitetului de audit, si se aliniaza complet strategiilor organizationale si obiectivelor de
afaceri. Se implementeaza un plan strategic de audit intern care stabileste directia functiei.
Mandatul de audit intern acopera toate riscurile-cheie din organizatie, inclusiv categoriile de riscuri strategice, de afaceri, operationale si
financiare, si acestea primesc nivelul de atentie necesar, avand in vedere profilul de risc al firmei si asteptarile partilor interesate.
Interactiuni constante au loc intre auditul intern si alti coordonatori ai functiilor adresate riscurilor. Intre functiile adresate riscurilor exista
coordonare si cooperare.

►

►

►
►

Practici de top
►

►
►

►

►
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Coordonarea intre functiile de control,
mentinerea obiectivitatii

Functia de audit intern desfasoara activitati independente si obiective pentru a evalua daca structura organizatorica a Societatii faciliteaza
practici solide de managementul riscurilor, precum si o raspundere, roluri si responsabilitati clare la toate nivelurile organizatiei.
Abordarea, activitatile si raportarea globala privind managementul riscurilor sunt extrem de integrate, eficiente si eficace intre auditul intern si
diversele functii adresate riscurilor si sprijina activitatile de afaceri strategice si operationale.
Functia de audit intern efectueaza activitati independente si obiective pentru a evalua, cel putin trimestrial, structura fundamentala si
operarea politicilor de guvernanta, procedurilor si raportarii comparativ cu practicile de top pentru guvernanta robusta a riscurilor la nivelul
intreprinderii.
Importanta rolului de audit intern este recunoscuta in structura, comunicarile si actiunile organizatiei (de exemplu, rangul functiei si directiile
de raportare ale directorului executiv de audit, implicarea acestuia in comitetul de audit si in comitetul executiv de functionare, rolul auditului
intern in initiativele majore ale organizatiei, sponsorizarea din partea conducerii executive a auditului intern pe parcursul discutiilor cu cei
auditati etc.). Directorul executiv de audit este un membru-cheie al conducerii afacerii si participa la sedintele si deciziile luate la nivel
executiv.
Conform practicilor de pe piata, auditul intern ar trebui sa fie subordonat consiliului de administratie, sa raporteze administrativ catre
directorul general si functional catre comitetul de audit, asigurand un nivel adecvat de independenta.

Modelul de maturitate al auditului intern
Metodologia principala de furnizare a serviciilor
Practici de top
►
►

Procesul de intelegere a asteptarilor si de evaluare si comunicare a beneficiilor serviciilor continua pe intreg parcursul angajamentului si poate
presupune discutii periodice cu conducerea executiva si comitetul de audit
Functia de audit intern lucreaza strategic cu unitatea de afaceri/clientul pentru a identifica oportunitati specifice, pentru a genera idei pentru
client, pentru a codezvolta ideile care pot fi implementate de personalul clientului si pentru a determina modul in care ii poate sprijini si consilia,
dupa caz, pentru implementarea obiectivelor lor.

Practici de top
►

►
►

►

►
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Stabilirea protocoalelor angajamentului

Evaluarea nevoilor de audit

Functia de audit intern evalueaza activitatile de managementul riscurilor la nivelul intregii organizatii, inclusiv la nivelul unitatilor de afaceri
semnificative din cadrul organizatiei, si ofera comitetului de audit informatii cu privire la caracterul adecvat si eficacitatea acestor activitati,
inclusiv integrarea in planurile de afaceri strategice si operationale.
Evaluarea riscurilor tine cont de toate tipurile de riscuri aplicabile organizatiei (strategice, de afaceri, operationale si financiare) si
incorporeaza in evaluare toate canalele de risc al datelor de la alte functii de managementul riscurilor.
Evaluarea riscurilor este un proces continuu permis de fluxurile de informatii de la nivelul intregii organizatii si de analize permise de
analitica (de exemplu tablouri de bord, tendinte, indicatori-cheie ai veniturilor, indicatori-cheie ai performantelor). Functia de audit poate
identifica modificarile in timp real ale profilului de risc al organizatiei, poate monitoriza proactiv riscurile emergente si poate ajusta evaluarea
nevoilor de audit si planifica in consecinta.
Toleranta la risc si analiza riscurilor sunt incorporate in abordarea de audit intern si in evaluarea nevoilor de audit intern. Raportarea cu
regularitate catre comitetul de audit include informatii privind nivelul de adecvare al tolerantei la risc si controalele conducerii pentru
monitorizarea incalcarilor tolerantei la risc.
„Evaluarea nevoilor” de audit intern documenteaza clar nevoile convenite de partile interesate si rezultatele dorite ale afacerii. Sunt cerute
informatii de la partile interesate-cheie si conducerea de nivel C/executiva pe intreg parcursul dezvoltarii planului. Punctele de vedere ale
partilor interesate sunt reflectate constant in evaluarea nevoilor de audit. Evaluarea nevoilor de audit este evaluata critic si aprobata la
nivelul comitetului de audit in cadrul fiecarei sedinte.

Modelul de maturitate al auditului intern
Metodologia principala de furnizare a serviciilor (continuare)
Practici de top
►
►
►
►

►
►
►

Dezvoltarea planului de audit

Planul de audit este dezvoltat intr-un format dinamic si flexibil, in cadrul caruia sunt planificate cu strictete urmatoarele 12 luni si cu titlu indicativ
urmatoarele 24 luni. Perioadele acoperite pot fi diferite in functie de specificul activitatii.
Planificarea auditului la nivel de proiect este realizata cu implicarea ampla a entitatii auditate si prin comunicari periodice cu privire la aria
proiectului.
Planificarea auditului la nivel de proiect foloseste informatiile obtinute din diferite analize interne si externe, resurse de cunostinte si de la
specialisti in domeniu.
Functia de audit intern desfasoara activitati independente si obiective pentru a evalua modul in care organizatiile mentin conformitatea cu
normele si reglementarile aplicabile si isi aplica standardele cu privire la practicile de afaceri prudente, astfel incat sa permita atingerea
obiectivelor operationale si strategice de afaceri.
Functia de audit intern foloseste modalitatea de monitorizare a riscurilor existente la nivelul afacerii ca informatie pentru evaluarea nevoilor de
audit.
Modalitatea de desfasurare a auditului si abordarea acestuia sunt pe deplin aliniate cu nivelul de risc. Domeniile cu risc mai scazut sunt
monitorizate permanent de functia de audit intern.
Functia de audit intern desfasoara activitati de monitorizare a riscurilor pentru a furniza informatii care sa fie incluse in atributiile si in planul de
audit intern. Aceste activitati de monitorizare a riscurilor sunt coordonate cu informatii obtinute de la alte functii de risc si le includ pe acestea.

Practici de top

Desfasurarea activitatilor

Exista si sunt mentinute metodologii, politici si proceduri documentate si metodologii-cheie de audit intern, care sustin desfasurarea activitatilor
de baza ale functiei de audit intern, astfel cum sunt descrise in carta acesteia.
Functia de audit intern analizeaza mai mult decat faptele raportate si recomandari, astfel incat sa includa cauzele determinante si factorii
contributori. Sunt identificate toate efectele cu influenta extinsa si se creeaza un plan de monitorizare a modificarilor /imbunatatirilor.
Functia de audit intern emite un raport anual cu privire la eficacitatea generala a controalelor, a guvernantei si a managementului riscului.
Toate sugestiile privind controlul si costurile asociate sunt justificate pe baza impactului estimat al riscurilor si a probabilitatii si relevantei pentru
obiectivele strategice si operationale.

►
►
►

Practici de top
►

►
►
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Comunicarea rezultatelor

Pentru functia de audit intern exista protocoale predefinite pentru comunicarea, transmiterea la nivel superior si rezolvarea aspectelor
identificate semnificative la timp. Aspectele identificate de fiecare functie de risc sunt consolidate in cadrul unui mecanism comun care
faciliteaza revizuirea automata a problemelor identificate la nivelul mai multor functii din cadrul organizatiei.
Comunicarile emise de functia de audit intern se axeaza pe problemele cu cea mai mare semnificatie si furnizeaza informatii strategice,
tendinte si analize comparative, precum si recomandari, care acopera cauzele determinate ale problemelor identificate.
Toate comunicarile emise de functia de audit intern sunt deschise, transparente, concise si emise la timp, in concordanta cu cultura societatii si
preferintele partilor interesate si sunt adaptate pentru orice tip de destinatari (conducerea afacerii, conducerea executiva, Comitetul de audit) si
pentru tipul specific al proiectului de audit intern (de ex.: evaluare, consultanta, monitorizare). Problemele critice sunt transmise la nivel
superior in timp util.

Modelul de maturitate al auditului intern
Modelul privind personalul
Practici de top

Dezvoltarea resurselor si strategia de dezvoltare

Functia de audit intern dispune de personal intern sau are acces la personal de inalta calitate, cu un nivel ridicat de experienta si expertiza,
care se ocupa in mod extins de domeniile strategice de risc si procesele de afaceri complexe si, de asemenea, se implica in interactiuni
frecvente cu Consiliul de administratie si membrii conducerii.
Strategiile alternative de stabilire a resurselor fac parte din planul de resurse menit sa alinieze personalul adecvat, detinand abilitati si
competente solide.
Rotatiile si programele de includere a unor auditori interni invitati contribuie in mod eficient la atingerea tuturor obiectivelor, incluzand
furnizarea de cunostinte in domeniu catre echipa de audit intern, transfer de cunostinte, sporirea nivelului de cunostinte cu privire la controale
in randul personalului, dezvoltarea abilitatilor, dezvoltarea carierei si asigurarea talentelor necesare pentru organizatie.
Planurile de succesiune si identificarea oportunitatilor de cariera sunt integrate si urmarite activ.

►

►
►

►

Practici de top

Definirea competentelor necesare si a sesiunilor de instruire

Pentru fiecare nivel /functie specializata exista modele de competenta predefinite si planuri de instruire, iar conducerea intelege competentele
existente ale fiecarui angajat. – Cel putin bianual sunt realizate sesiuni de recunoastere.
Planurile de instruire ale personalului sunt revizuite cu regularitate si actualizate pentru a se adapta nevoilor personalului, ale functiei si
organizatiei, care sunt in continua evolutie.
Dezvoltarea include o combinatie de invatare, experienta si indrumare /mentorat.
Sunt identificate oportunitatile solide de dezvoltare profesionala si aliniate cu planurile de cariera ale personalului.

►
►
►
►

Practici de top
►
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Impartasirea cunostintelor

Capacitatea de impartasi cunostinte si de a contribui la dezvoltarea acestora este sustinuta prin tehnologia detinuta. Sunt disponibile multiple
surse de cunostinte interne /externe si sunt activate cu ajutorul unei singure surse tehnologice.

Modelul de maturitate al auditului intern
Procesele de suport
Practici de top
►
►

►

Focus pe calitate si pe identificarea cailor
de imbunatatire continua

Functia de audit intern are rolul de coordonator al si consultant cu privire la schimbarile relevante referitoare la riscurile semnificative si
aspectele legate de control.
Procesul de intrebari si raspunsuri se reorienteaza in esenta de la revizuirea post-fapte (politie) catre indrumare de calitate anticipativa.
Sesiunile de intrebari si raspunsuri acopera intregul ciclu de audit, toate procesele de audit si rezultatele. Procedurile de revizuire oportune,
consultarile cu alti auditori si sesiunile independente de verificare a echipelor /revizuire sunt planificate in mod anticipativ in cadrul procesului de
audit. Procesul de intrebari si raspunsuri solicita informatii si feedback de la partile interesate-cheie din domeniul auditului intern. Acest proces
are caracter de anticipare si preventie.
Problemele identificate in cadrul organizatiei si aflate in curs de remediere sunt analizate si revizuite in vederea identificarii tendintelor, a
impactului si a temelor de la nivelul societatii daca se refera la aspectele revizuite. Rapoartele de audit intern „pun lucrurile cap la cap” in
beneficiul partilor interesate in ceea ce priveste problemele si efectele in cadrul organizatiei.
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Modelul de maturitate al audituluiEvidentierea
internintrebarilor si raspunsurilor si a
Procesele de suport (continuare)
►

cailor de imbunatatire continua (continuare)

Parametrii inclusi in scorul valoric pentru a evalua eficacitatea auditului intern conform studiului
desfasurat de „Forbes Insights” in numele EY
Semnificatia concluziilor si recomandarilor

43%

Audituri finalizate vs plan

41%
36%

Perioada necesara pentru emiterea raportului de audit

35%

Recomandarile implementate, in procente

34%

Perioada necesara pentru solutionarea concluziilor de audit

uma inclusa in buget comparativ cu numarul efectiv de ore de audit

32%
30%

Recomandari privind imbunatatirea proceselor

27%

Sondaje de satisfactie la nivelul unitatii /entitatii auditate
Nivelul de satisfactie al comitetului de audit

26%
24%

Imbunatatirea veniturilor /economii /reduceri de cost identificate
Solicitari de revizuire /audit /consultanta din partea afacerii

21%

Sustinerea initiativelor-cheie de afaceri

18%

Rentabilitatea functiei de audit intern

17%

Valoarea veniturilor si /sau a economiilor realizate

17%
14%

Sedinte /relatia cu „clientul” /entitatea auditata

10%

ransferuri de personal din departamentul de audit intern in cadrul afacerii

3%

Niciunul

0%
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Sectiunea 3

►Cerinte

Romania
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de audit intern in

Cerinte legislative
Aspecte generale
►

Functia de audit intern trebuie organizata pentru toate societatile care sunt supuse auditului statutar

►

Coordonatrul functiei de audit trebuie sa fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

►

Standardele care trebuie respectate la nivel local sunt Standardele internationale de audit astfel cum au fost adoptate
de Camera Auditorilor Financiari din Romania

►

Legea 672/2002 privind auditul public intern
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