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Contextul cercetării
De-a lungul timpului, menținerea și îmbunătățirea calității situațiilor financiare a reprezentat o
prioritate atât pentru conducere, cât și pentru celelalte părți interesate. În această direcție,
organismele de reglementare au depus eforturi susținute și constante pentru a sprijini acest
obiectiv prin standarde actualizate la realitățile contemporane. Scopul principal al rapoartelor
financiare este de a furniza informații utile pentru luarea deciziilor, fără manipulări și capabile să
reprezinte cu precizie realitatea economică a societății. Deci, în teorie, lucrurile par simple și
clare: obiectivul comun este de a avea situații financiare de înaltă calitate, pentru a furniza cele
mai relevante informații investitorilor, analiștilor și părților interesate. Întrebarea care a fost
adresată direct sau indirect de-a lungul timpului este: ce ar putea împiedica atingerea acestui
obiectiv? Răspunsurile sunt multiple și intuitive și pot fi deduse prin observarea realităților și
provocărilor din mediul economic din ultimii ani.
În primul rând, condițiile macroeconomice ar putea fi unul dintre punctele de plecare. Astfel,
dacă ne gândim doar la criza financiară din 2008-2009, suntem conștienți de consecințele
acesteia asupra activității economice. Acest tip de perioade, cu turbulențe economice, reprezintă
motivația perfectă pentru ca managerii să manipuleze cifrele și să emită rapoarte financiare
necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Există mai multe motive care stau la baza
acestei situații, cum ar fi: ascunderea performanțelor slabe, creșterea compensațiilor personale,
creșterea prețului acțiunilor etc. S-ar putea ca nu doar perioadele de criză să îi determine pe
manageri să ia astfel de decizii, dar cu siguranță atunci presiunea este mai mare. Următoarea
întrebare care vine instinctiv este: în ce fel pot managerii să manipuleze situațiile financiare?
Răspunsurile sunt din nou multiple, dar ne vom opri la acele elemente contabile cu un impact
mare asupra veniturilor și care permit o manipulare foarte ușoară, așa-numitele estimări
contabile.
Prin urmare, introducem personajul principal sau vedeta acestei cercetări, și anume estimările
contabile. În capitolul următor vom discuta în detaliu despre acestea, dar deocamdată dorim doar
să subliniem că vorbim despre elemente care se bazează atât pe factori subiectivi, cât și pe factori
obiectivi, care implică ipoteze subiective și incertitudine în măsurare și care necesită multă
judecată profesională. Astfel, vorbim despre un context prielnic pentru ca managerii să fie
incitați să manevreze câștigurile. Având în vedere multiplele posibilități pe care estimările
contabile le oferă pentru a manipula cifrele (dat fiind caracterul lor subiectiv și incert), calitatea
rapoartelor financiare poate fi pusă sub semnul întrebării. Acesta este motivul pentru care
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estimările sunt considerate o provocare și un domeniu care se confruntă în permanență cu
probleme legate de auditul acestora.
În ultimii ani, organismele de reglementare au lucrat în mod constant la consolidarea
standardelor de audit privind estimările contabile (IAASB, 2017; PCAOB, 2018; PCAOB,
2019), fiind conștiente de povara pe care aceste elemente contabile o impun auditorilor. Am
putea spune că aceasta este practic o "muncă fără sfârșit", dovada fiind activitatea continuă a
normalizatorilor de a oferi îndrumare și sprijin auditorilor. Recent, IFAC a publicat un
instrument de implementare sau un ghid pentru a asista auditorii în implementarea ISA 540
revizuit (IFAC, 2022). Pe de altă parte, PCAOB a inițiat o solicitare pentru comentarii cu privire
la impactul inițial al noilor cerințe pentru auditarea estimărilor contabile și utilizarea activității
specialiștilor (PCAOB, 2022). Scopul acestei inițiative a fost acela de a verifica dacă sunt
necesare îndrumări suplimentare. Vom vedea în următoarele capitole ale acestei cercetări, că
există un efort comun și constant între organismele de reglementare, profesioniști și cercetători,
pentru a reduce riscurile aferente estimărilor contabile asupra calității situațiilor financiare și
asupra calității auditului.
Activitatea și încercările continue în vederea îmbunătățirii auditului estimărilor contabile sunt
justificate în special de contextele provocatoare care au sporit recent riscurile legate de aceste
elemente. Așa cum au sugerat în ultima vreme profesioniștii prin articolele AICPA, unul dintre
principalele 4 riscuri de audit din perioada COVID-19 este legat de auditul estimărilor contabile
(AICPA, 2020). În același timp, rapoartele Forumului Internațional al Autorităților Independente
de Reglementare a Auditului (IFIAR) au arătat că deficiențele legate de auditul estimărilor
contabile au avut unul dintre cele mai mari procente în rezultatele inspecțiilor raportate în ultimii
ani (IFIAR, 2021; IFIAR, 2022). Cel mai recent raport ne oferă date privind ultimii 5 ani (20172021). După cum se poate observa în figura 2, din totalul deficiențelor constatate în cadrul celor
17 teme investigate, o parte importantă a acestor probleme au fost legate de estimările contabile,
inclusiv de evaluarea la valoarea justă. Conform analizei IFIAR, constatările privind estimările
contabile s-au situat pe locul 2 pe lista deficiențelor. După cum vedem, auditorii încă se luptă cu
provocările privind estimările.
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Figura 1.Numărul deficiențelor de audit cu privire la estimările contabile
Sursa datelor: https://www.ifiar.org/?wpdmdl=13957
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Figura 2. Procentul deficiențelor de audit cu privire la estimările contabile
din totalul deficiențelor identificate
Sursa datelor: https://www.ifiar.org/?wpdmdl=13957

Având în vedere caracterul problematic al estimărilor contabile în ceea ce privește întocmirea
lor, dar mai ales în ceea ce privește verificarea lor, subiectul a cunoscut un real interes din partea
cercetătorilor. Constatările teoretice și empirice din domeniu au adus informații cu privire la
diverse aspecte legate direct de auditul estimărilor contabile. Menționăm doar câteva dintre
principalele direcții de cercetare, cum ar fi: incertitudinea estimării, subiectivismul
managementului, utilizarea unui specialist extern, scepticismul profesional (Christensen et al.,
2012; Bratten et al., 2013; Griffin, 2014; Abernathy et al., 2015; Brink et al., 2016; Cannon &
Bedard, 2017; Glover et al. 2017; Griffith & Hammersley, 2021). Cercetătorii sprijină prin
activitatea lor tentativele de reducere a riscurilor pe care estimările contabile le prezintă pentru
activitatea auditorilor și pentru celelalte părți interesate. Astfel, ei au abordat aceste riscuri și
aspectele conexe (cu potențial impact pozitiv sau negativ) printr-o serie de studii empirice,
corelând revendicările profesioniștilor cu perfecționarea standardelor de contabilitate și audit.
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Un loc important în dezbaterile privind auditul estimărilor contabile a fost ocupat de estimarea
valorii juste ca o formă semnificativă de estimare contabilă. Am abordat și noi această formă
specială de estimare în cercetarea noastră, deoarece a fost un subiect controversat, intens
discutat, în special în timpul crizei financiare. Chiar dacă numeroși autori au acordat o atenție
deosebită auditului evaluărilor la valoarea justă, dovezile empirice pentru țările emergente rămân
încă insuficiente.
Prin urmare, prin această teză dorim să aducem o contribuție în literatura de specialitate
existentă, în cadrul dezbaterilor în curs privind auditul estimărilor și reacția auditorilor în fața
complexității estimărilor contabile. In această direcție, oferim prin următoarele capitole o
abordare teoretică, un studiu al literaturii și trei eseuri empirice, fiecare cu o contribuție în
direcțiile identificate în urma analizei literaturii.

O scurtă descriere a datelor, metodologiei și structurii tezei
Obiectivele cercetării, datele și metodologia
Scopul acestei activități de cercetare este de a furniza date empirice originale și de a contribui la
literatura de specialitate cu privire la riscurile de audit legate de estimările contabile și valoarea
justă. Obiectivul inițial a fost acela de a explora literatura de specialitate existentă pentru a
identifica provocările reale privind auditul estimărilor contabile. În continuare, pornind de la
acestea, se urmărește furnizarea unor dovezi empirice cu privire la: contribuția organismelor de
reglementare la problemele presante legate de estimări, factorii care influențează auditul valorii
juste și reacția auditorului pentru un context emergent, precum și găsirea indicatorilor de
denaturare din partea conducerii în legătură cu estimările.
Cercetarea de față are un caracter multidisciplinar, aflându-se la intersecția domeniilor
contabilității, auditului, evaluării financiare și tangențial managementului, fapt care a permis
abordarea acestui subiect atât din perspectivă calitativă, cât și cantitativă. Rolul cercetării
calitative este acela de a identifica în literatura de specialitate informațiile necesare pentru
clarificarea conceptelor analizate, a caracteristicilor acestora și a contextului în care apar.
Cercetarea cantitativă are rolul de a cuantifica aspectele relevante identificate în analiza
calitativă, prin testarea și validarea unor ipoteze prin metode specifice.
În general, analiza de conținut și sistematizarea datelor au fost folosite pentru întreaga lucrare,
deoarece pentru fiecare capitol am realizat o scurtă analiză a literaturii, sau o analiză a
standardelor, precum și raportarea datelor și rezultatelor în tabele. În figura 1 prezentăm structura
tezei de doctorat pe capitole.
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CAPITOLUL 1. Estimările contabile și valoarea justă

CAPITOLUL 2. Auditul estimărilor contabile și al
evaluărilor la valoarea justă. O trecere în revistă a
literaturii
CAPITOLUL 3. Măsurarea nivelului de convergenţă între
standardele internaţionale şi standardele americane de
audit în cazul estimărilor contabile

CAPITOLUL 4. Evaluarea la valoare justă și riscurile de
audit. Date empirice pentru un context emergent

CAPITOLUL 5. Un model de evaluare a relației dintre
oportunismul managementului și reacția auditorului.
Dovezi empirice pentru un context european

Figura 3.Structura tezei pe capitole

În primul capitol, pe baza unui raționament deductiv, am introdus în dezbatere estimările
contabile, cu un accent special pe evaluarea la valoarea justă. Am utilizat analiza de conținut
pentru a explora reglementările relevante în materie de contabilitate și audit pentru ambele
contexte, internațional și american. De asemenea, am utilizat sistematizarea datelor în tabele.
Acest lucru a fost necesar ca mijloc de identificare a categoriilor de estimări, a argumentelor pro
și contra valorii juste și a elementelor evaluate la valoarea justă în conformitate cu IFRS și
GAAP-urile americane.
În cel de-al doilea capitol, am aplicat analiza calitativă în scopul identificării principalelor
direcții de cercetare în domeniu, folosite ulterior pentru a fundamenta structura lucrării noastre.
Scopul analizei cantitative a fost de a descrie eșantionul de articole selectat în vederea stabilirii
stadiului actual al cunoștințelor cu privire la riscurile de audit legate de estimările contabile și
valoarea justă. În ceea ce privește datele, am selectat 745 de articole din trei baze de date
relevante, și anume Web of Science (WOS), Springer Link și Scopus. Fiind foarte restrictivi și
concentrându-ne pe subiecte foarte particulare privind auditul estimărilor contabile, eșantionul
final este compus din cele mai relevante 60 de articole.
Cel de-al treilea capitol pornește de la o analiză de conținut menită să investigheze standardele
de audit și contribuția celor noi. Apoi, a fost realizată o analiză empirică bazată pe coeficienți de
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similitudine și disimilitudine, pentru a determina nivelul de convergență între referențialul de
audit american și cel internațional, comparativ și cu noile standarde emise.
Scopul celui de-al patrulea capitol a fost de a identifica factorii de influență privind auditul
valorii juste și modul în care auditorii percep și fac față acestor factori în activitatea lor. Pentru a
realiza acest studiu am utilizat atât analiza calitativă, cât și cea cantitativă. Analiza calitativă a
fost efectuată pentru a examina standardele de audit și literatura de specialitate, pentru a
determina factorii de influență ai auditului valorii juste și efectele pozitive sau negative ale
acestora. Reacția auditorilor a fost pusă în evidență cu ajutorul metodei experimentale. Apoi, am
utilizat analiza cantitativă pentru a prelucra răspunsurile auditorilor și pentru a prezenta
rezultatele experimentului. Metodele de analiză a datelor din acest capitol includ analiza
univariată și multivariată, precum și analiza efectelor simple. În ceea ce privește datele,
eșantionul nostru a fost format din 76 de auditori proveniți dintr-un mediu emergent (contextul
românesc). Experimentul a fost testat în prealabil pe 160 de studenți.
În ultimul capitol, analiza cantitativă primează, deoarece furnizăm date empirice cu privire la
relația dintre estimările contabile, retratările asociate și gestiunea rezultatelor. Pentru a testa și
valida ipotezele de lucru, folosim estimatorul Ordinary Least Square (OLS) sau metoda liniară a
celor mai mici pătrate, împreună cu modelele efectelor fixe și aleatorii. Având în vedere că
analiza noastră empirică se concentrează pe retratările legate de estimările contabile, colectarea
datelor a fost, într-o oarecare măsură, o provocare. Întrucât retratarea situațiilor financiare nu
este un act dezirabil pentru companii (fiind o măsură a calității raportării financiare), construirea
unui eșantion de retratări financiare legate de probleme legate de estimări a fost și mai dificilă.
Am reușit să colectăm datele din bazele de date Audit Analytics și Thomson Reuteurs Eikon,
pentru un eșantion final de 64 de societăți, pentru o perioadă de 18 ani.
Schița tezei
Primul capitol, "Estimări contabile și valoarea justă", constituie o introducere a subiectelor pe
care le vom discuta în capitolele următoare și lansează estimările contabile și valoarea justă ca
subiecte principale ale întregii teze. Am considerat că este important să furnizăm această
prezentare preliminară pentru a oferi cititorilor o imagine clară a ceea ce înseamnă estimările
contabile, a caracteristicilor acestora și a provocărilor aferente. În plus, am explicat cum
funcționează estimările contabile și de ce joacă un rol atât de important pentru calitatea situațiilor
financiare. Acest lucru ne-a permis să înțelegem mai bine impactul și caracterul lor problematic
pentru activitatea auditorilor. De asemenea, am propus o discuție pe marginea cadrului teoretic
de cercetare dezvoltat de Bonner, (2008) și Bratten et al. (2013) privind factorii care afectează
12

calitatea judecăților în materie de audit ca: factorii de mediu, factorii legați de activitatea de audit
și factorii specifici auditorului. Acest lucru ne-a permis să dezvoltăm o legătură între factorii care
afectează judecățile auditorilor și cei care afectează discernământul managementului, așa cum
afirmă literatura de specialitate în domeniul managementului. Acesta a fost primul pas pentru a
fundamenta interesul nostru pentru subiectivismul managementului în ceea ce privește estimările
contabile și riscurile de audit asociate. Introducerea valorii juste, ca una dintre cele mai
controversate estimări, a fost un alt pas pentru a o înțelege și pentru a justifica alegerea noastră
de a realiza un experiment legat de auditul evaluărilor la valoarea justă în capitolul patru.
Capitolul doi "Auditul estimărilor contabile și al evaluărilor la valoarea justă. O trecere în
revistă a literaturii" reprezintă contribuția noastră la analiza stadiului actual al cunoașterii
privind auditul estimărilor contabile. Am efectuat o trecere în revistă a celor mai relevante
articole din WOS, Springer Link și Scopus, în diverse reviste de top din domeniu. Analizarea în
timp a publicațiilor legate de tema noastră a relevat o tendință de creștere în ultimii 10 ani,
dovedind un interes sporit pentru această temă. În același timp, pe baza cadrului de lucru al lui
Bratten et al. (2013) și a discuției din capitolul anterior, am analizat literatura de specialitate,
concentrându-ne asupra principalelor subiecte legate de auditul estimărilor contabile, precum:
incertitudinea estimării, subiectivismul managementului, scepticismul profesional, utilizarea
specialiștilor în evaluare și alte consecințe asupra calității auditului.
Suntem conștienți de faptul că riscurile de audit legate de estimările contabile și de evaluările la
valoarea justă reprezintă un subiect restrâns și particular. Acesta este motivul pentru care nu am
putut efectua neapărat o analiză a literaturii de specialitate pe tipuri de economii (emergente vs.
dezvoltate) sau pe categorii de piețe financiare. Cu toate acestea, am observat că, în general,
studiile empirice s-au axat pe date destul de limitate, în special pentru piețele de capital
americane. Astfel, am văzut că datele referitoare la piețele emergente pot fi considerate în
continuare insuficiente.
Cu toate acestea, concluzia analizei literaturii de specialitate a fost aceea că putem observa
eforturile organismelor de reglementare în vederea îmbunătățirii auditului estimărilor contabile și
încercarea acestora de a ține pasul cu preocupările cercetătorilor și ale profesioniștilor exprimate
prin intermediul activităților de cercetare. În plus, această analiză ne-a arătat legătura foarte
strânsă dintre factorii identificați de cercetători ca afectând auditul estimărilor contabile sau
prezentând riscuri deosebite. În această ordine de idei, am văzut că incertitudinea este o
problemă inerentă estimărilor, creând scenariul perfect pentru denaturare sau distorsionare din
partea conducerii. Fără îndoială, acest lucru are un impact asupra misiunii de audit în sine
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(competențe și judecăți ale auditorului, muncă suplimentară, folosirea unui specialist extern etc.)
și asupra calității auditului (cerințe de ajustare/retratare, calitatea raportării financiare, riscurile
de litigiu etc.); ca să nu mai vorbim de consecințele evidente pentru celelalte părți interesate.
Capitolul 3 "Gradul de convergență între standardele de audit pentru estimări contabile"
examinează nivelul de îmbunătățire și gradul de convergență între ISA 540 și AS 2501,
standardele de audit privind estimările contabile și evaluările la valoarea justă. În perioada 20172020, atât IAASB, cât și PCAOB și-au coordonat eforturile și au inițiat revizuirea acestor
standarde. Imediat după publicarea noilor referențiale actualizate, am fost interesați să vedem
cum s-au concretizat eforturile și planurile normalizatorilor în ceea ce privește convergența.
Scopul acestui studiu este de a observa atât evoluția ISA 540 față de vechiul standard, cât și o
comparație cu modificările propuse de PCAOB în Statele Unite ale Americii.
Motivația din spatele acestei analize este legată în primul rând de actualitatea subiectului. Apoi,
am dorit să avem o contribuție la această dezbatere internațională privind auditul estimărilor
contabile. Importanța analizei standardelor ISA este justificată de rata mare de adoptare a ISA la
nivel global - aproximativ 67% conform ultimelor rapoarte IFAC. Relevanța comparației dintre
normele americane și cele internaționale este în concordanță cu efortul PCAOB de a asigura
convergența U.S. GAAP cu ISA, conform Consiliului pentru Standarde de Audit (AICPA) și a
planului strategic al acestuia (PCAOB; 2019).
Pentru a efectua analiza noastră am folosit trei coeficienți de similaritate (Simple Matching,
Rogers & Tanimoto, Sokal & Sneath) și unul pentru disimilaritate (Distanța Euclidiană). Astfel,
se pare că organismele de reglementare converg către aceeași abordare specifică a riscurilor de
audit. Confirmăm acest lucru prin introducerea complexității și a subiectivismului ca factori de
risc inerenți specifici estimărilor pentru ambele referențiale și prin accentul pus pe necesitatea de
a exercita mai mult scepticism profesional. Această similitudine (ISA540/AS2501) era de
așteptat și ar trebui să fie considerată de auditori sau de părțile interesate ca fiind răspunsul
organismelor de reglementare pentru creșterea calității auditului, pentru existența unei abordări
mai uniforme a riscurilor și, evident, pentru creșterea gradului de convergență între standarde.
Cu toate acestea, unele elemente diferențiază cele două standarde, cum ar fi utilizarea unor
termeni diferiți pentru sursele externe de informații, pentru persoana care asistă conducerea în
realizarea estimărilor contabile sau abordări diferite pentru valoarea justă.
Capitolul patru "Evaluarea valorii juste și riscul de audit. Dovezi empirice pentru un context
emergent" este motivat de literatura de specialitate insuficientă privind comportamentul
auditorilor în legătură cu estimările contabile pentru contexte emergente. Investigăm, prin
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intermediul unui experiment, modul în care auditorii percep și se comportă în legătură cu una
dintre cele mai importante estimări, și anume valoarea justa. Am discutat despre factorii de
influență, cu accent pe furnizorul valorii juste.
Printre întrebările generale din cadrul cercetării noastre, ne-am întrebat de ce estimările sunt
asociate cu riscuri și care sunt factorii care determină aceste riscuri sau care implică un risc mai
mare pentru auditori. Astfel, în acest capitol ne-am concentrat asupra unora dintre acești factori
și asupra unei categorii de estimări (valoarea justă). Unul dintre factorii de influență pe care i-am
abordat este furnizorul de valorii juste. Am investigat dacă și în ce cazuri utilizarea de către
conducere a unui expert extern față de cel intern, scade riscul și efortul auditorilor. Am corelat
furnizorul de valorii juste cu procesul de estimare a acesteia. Prin urmare, am ales alți doi factori
ca variabile: Evaluarea la valoarea justă ( conform celor două abordări de evaluare - venit și cost)
și prezentarea valorii juste în raportul de evaluare (accentul pe caracteristicile datelor de intrare,
sursa acestora și riscul de volatilitate versus accent pe metode, ipoteze și modele utilizate). Prin
urmare, prin acest experiment ne-am concentrat asupra acelor factori măsurabili pe care îi
considerăm ca având potențialul să îmbunătățească procesul de audit și să minimizeze riscurile
de audit aferente.
Am constatat că, în anumite circumstanțe, auditorii se bazează mai mult pe expertiza unui
evaluator extern decât pe estimările conducerii. Aceste circumstanțe specifice reprezintă un nivel
ridicat a calitații controlului intern. Această observație este în concordanță cu studiile anterioare,
care au constatat că auditorii consideră că estimarea valorii juste este mai puțin riscantă dacă este
generată de o sursă externă. Pe de altă parte, un rezultat care ne-a surprins a fost faptul că
abordarea prin venit a părut să necesite mai mult efort de audit decât abordarea prin cost.
Prin urmare, acest capitol contribuie la literatura de specialitate existentă, în primul rând prin
extinderea discuției referitoare la efortul de audit asupra estimărilor privind valoarea justă și
riscul de estimare pe parcursul întregului proces de evaluare, nu numai în ceea ce privește
furnizorul valorii juste. În al doilea rând, am abordat un aspect mai puțin explorat, și anume
aspectele legate de estimarea valorii juste pentru activele nefinanciare (accentul fiind pus de
obicei pe activele financiare), pentru care procesul de evaluare este și mai dificil, predispus la
riscuri de estimare și, de asemenea, la riscuri de audit. Subliniem, de asemenea, înțelegerea
incompletă a auditorului care se confruntă cu riscul și complexitatea valorii juste și care
confirmă lipsa unei expertize suficiente în ceea ce privește aspectele legate de evaluare, în
special în cazul țărilor în curs de dezvoltare. Rezultatele au arătat că calitatea raportului de
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evaluare și a procesului în ceea ce privește descrierea adecvată a datelor de intrare și a metodelor
utilizate ar putea minimiza riscul de audit și efortul suplimentar depus de auditor.
Capitolul cinci "Un model de evaluare a relației dintre oportunismul managementului și reacția
auditorului. Constatări empirice pentru un context european" reprezintă un alt răspuns la
întrebările noastre de cercetare legate de factorii de risc de audit în cazul estimărilor contabile și
al valorii juste. Unul dintre acești factori este subiectivismul managementului. Astfel, principala
noastră preocupare - găsirea indicatorilor pentru distorsiunea managementului în ceea ce privește
estimările - este justificată de literatura recentă care susține necesitatea unor astfel de indicatori
pentru auditori. Punem accentul pe impactul retratărilor financiare solicitate de auditori drept
corecții ale erorilor semnificative legate de valoarea justă și de estimările contabile, în situațiile
financiare anterioare. Considerăm că aceste retratări sunt o consecință a unor estimări
distorsionate ale conducerii, reprezentând astfel un semnal de alarmă pentru auditori în ceea ce
privește riscul de denaturare.
Prin urmare, investigăm legătura dintre estimările contabile (cu riscurile de audit aferente),
retratările financiare și oportunismul conducerii (folosind proxiul de gestiune a rezultatului).
Analiza noastră este realizată pe un eșantion cu 64 de companii europene, listate la bursa de
valori din SUA, în perioada 2000-2017. Utilizând baza de date Audit Analytics, am selectat
pentru eșantionul nostru doar acele companii care au avut retratări legate de probleme la nivelul
estimărilor contabile și al altor elementelor ce necesită estimare. Am ales companiile europene în
primul rând pentru că datele referitoare la retratări sunt limitate pentru Europa. În plus, studiile
care stabilesc o legătură între retratările situațiilor financiare, estimările contabile și gestiunea
rezultatului în acest context sunt destul de limitate.
Rezultatele noastre oferă dovezi empirice cu privire la efectul retragerilor asupra practicilor de
gestiune a rezultatelor și, prin urmare, asupra calității raportării financiare. Rezultatele modelului
nostru au identificat practicile de gestiune a rezultatului pentru un eșantion de companii europene
cotate pe piața bursieră din New York. În plus, tratamentele econometrice au evidențiat o
corelație negativă între retratările cerute de auditori pentru probleme legate de estimările
contabile și regularizările discreționare. Acest rezultat confirmă faptul că retratările cerute de
auditori într-un an pot diminua comportamentul oportunist al managerilor în perioada următoare.
Prin urmare, studiul nostru contribuie la literatura de specialitate existentă privind estimările
contabile, riscurile de audit, retratările și gestiunea rezultatelor, prin furnizarea de rezultate
privind reacțiile companiilor la retratările legate de estimări.
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CONCLUZII
Principalele concluzii
Iată-ne la sfârșitul acestei călătorii de cercetare, despre care aș îndrăzni să spun că este de fapt
doar începutul explorării acestui subiect pentru noi. Am fost inspirați în demersul nostru de
efortul vizibil al celorlalți cercetători din domeniu, atât la nivel teoretic, cât și empiric. Am fost
conștienți încă de la început că aportul pe care l-am putea aduce este dedicat unei categorii
restrânse de profesioniști în domeniu, dar eforturile globale ale cercetătorilor nu pot decât
împreună să adauge o valoare reală științei, care este un progres cumulativ și mai puțin
individual.
Pe baza acestor considerente și având în vedere dezbaterea continuă legată de caracterul
problematic al estimărilor contabile pentru toți actorii implicați, am considerat că multe aspecte
trebuie încă elucidate și înțelese mai în profunzime, în special în ceea ce privește auditul
estimărilor contabile. Într-adevăr, o înțelegere mai profundă a riscurilor de audit legate de
estimări este un subiect de interes nu numai pentru mediul academic, ci și pentru auditori,
manageri, investitori, autorități decizionale și de reglementare, precum și pentru alte părți
interesate.
Teza noastră explorează riscurile de audit și provocările pentru auditori, în ceea ce privește
verificarea estimărilor contabile în general și a evaluărilor la valoare justă în special. Aceasta
cuprinde cinci capitole, primul și al doilea capitol introducând estimările contabile și prezentând
o analiză a literaturii de specialitate, iar fiecare dintre următoarele trei capitole oferă un eseu
empiric, care abordează diferite subiecte identificate anterior.
Primul capitol este conceput pentru a prezenta cititorilor estimările contabile ca un subiect
relevant și controversat. Acesta este un capitol pe care l-am considerat important la început,
deoarece oferă cititorilor cadrul necesar, astfel încât aceștia să înțeleagă ce sunt estimările
contabile, de ce prezintă riscuri și pentru cine. În plus, am dorit să oferim și câteva informații de
bază despre una dintre cele mai problematice estimări, și anume valoarea justă, deoarece este un
subiect pe care îl vom discuta mai târziu într-unul dintre capitolele viitoare. Pe lângă contextul
privind estimările contabile, modul în care acestea funcționează și impactul lor asupra
rapoartelor financiare, am adus în acest capitol câteva informații recente privind reglementările
referitoare la estimările contabile și la valoarea justă, precum și cele mai recente modificări
anunțate și aflate încă în dezbatere. Astfel, încă din primul capitol, al cărui scop a fost de a crea
contextul necesar înțelegerii subiectului, am evidențiat provocările legate de estimările contabile,
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actualitatea subiectului și efortul comun continuu al autorităților de reglementare, al
profesioniștilor și al practicienilor. Cu toții au un interes comun în a aduce noi perspective pentru
a atenua provocările legate de estimările contabile și de auditul acestora.
În cel de-al doilea capitol, pentru a identifica stadiul actual al cunoștințelor în domeniul
auditului estimărilor contabile, am efectuat o analiză cantitativă pe un eșantion de articole pe
care le-am studiat ulterior din punct de vedere calitativ. Acest lucru ne-a permis să le grupăm în
direcții de cercetare. Aceste direcții de cercetare pe care le-am trasat în jurul articolelor selectate
din eșantion sunt cele care au stat la baza studiilor noastre în această teză. Prin urmare, acest al
doilea eseu contribuie la literatura de specialitate, prin faptul că pune în evidență factorii cheie
care implică un risc pentru auditori atunci când verifică modul în care au fost făcute estimările
contabile de către cei responsabili. În primul rând, analiza cantitativă a articolelor selectate în
eșantionul nostru a scos în evidență o tendință de creștere manifestată în rândul cercetătorilor, în
ceea ce privește interesul pentru acest subiect. În al doilea rând, am observat prin această analiză
câteva direcții de cercetare și teme de interes pentru mediul academic și profesional.
Incertitudinea și complexitatea estimării, subiectivismul managementului, scepticismul
profesional, utilizarea unui specialist extern, implicațiile litigiilor asociate calității auditului, au
fost subiecte pe care le-am identificat și discutat în cadrul acestui capitol. Conform cercetărilor
anterioare, manipularea câștigurilor (subiectivismul managementului), dificultatea de a testa
datele de intrare rezultate din judecăți și ipoteze (relevanța informațiilor pentru valoarea justă) și
incertitudinea estimării sunt principalele provocări pentru auditori.
Astfel, am oferit o imagine de ansamblu a percepției actuale asupra auditului estimărilor
contabile și a riscurilor aferente. În plus, am pus în legătură factorii care afectează calitatea
opiniilor de audit, cum ar fi: factorii de mediu, factorii legați de misiunea de audit în sine și
factorii specifici auditorului, deja discutați de Bonner, (2008) și Bratten et al. (2013) și am
identificat breșa în care ne-am putea aduce contribuția. Având în vedere riscurile legate de
incertitudinea estimărilor, concluzia comună a studiilor pe care le-am discutat a fost necesitatea
de a avea mai mulți indicatori pentru subiectivismul managementului. În plus, în încercarea lor
de a reduce incertitudinea estimărilor, auditorii solicită ajutorul unor specialiști externi. Acest
accent pus pe combaterea incertitudinii estimărilor și a subiectivismului conducerii prin mai mult
scepticism profesional, utilizarea de specialiști externi (pentru realizarea sau verificarea
estimărilor) și indicatorii privind subiectivismul managementului sunt direcțiile pe care le-am
identificat pentru studiile și rezultatele viitoare necesare în acest domeniu.
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Scopul celui de-al treilea capitol a fost de a determina gradul de convergență între cele două
referențiale de audit pentru estimările contabile, cel american - AS 2501 și cel internațional - ISA
540. A fost un studiu pe care l-am realizat imediat după revizuirea inițiată de cele două
organisme de reglementare, PCAOB și IAASB. Am constatat, așa cum ne așteptam, un grad mai
mare de convergență între cele două referențiale și o îmbunătățire a ISA 540 revizuit în
comparație cu vechea versiune. Prin intermediul acestui studiu, am fost interesați de măsura în
care organismele de reglementare au abordat problemele identificate anterior de către cercetători
și profesioniștii din domeniu. Am identificat și comparat noile abordări ale standardelor revizuite
în trei direcții generale: aspecte generale și tratamentul valorii juste, riscurile estimărilor și
abordarea riscurilor, utilizarea experților și utilizarea surselor externe de informații. Aceste teme
au fost de interes pentru noi, deoarece am dorit să abordăm impactul utilizării unui specialist
extern asupra percepției de risc a auditorilor și a indicatorilor privind subiectivismul
managementului în cadrul celorlalte două lucrări ale noastre. Rezultatele coeficienților de
similitudine și de disimilitudine pe care i-am utilizat au subliniat efortul organismelor de
reglementare de a reduce riscul de audit și lupta pe care o duc auditorii atunci când verifică
estimările contabile (inclusiv valoarea justă). Am observat că standardele revizuite răspund unor
solicitări specifice formulate în cercetările anterioare și îi direcționează pe auditori către
estimările cu risc mai mare de denaturare, îndemnându-i să acorde mai multă atenție abordării
potențialelor denaturări din partea conducerii. Aceste eforturi și efectele unui grad mai ridicat de
convergență reprezintă condiția prealabilă pentru un nivel mai ridicat al calității misiunilor de
audit, după cum pretind toți actorii implicați. După cum s-a menționat la începutul acestei teze,
organismele de reglementare și de supraveghere monitorizează în mod constant standardele de
audit actualizate pentru estimările contabile și implementarea acestora. Recent, IFAC a publicat
un instrument de implementare pentru a asista auditorii să pună în aplicare ISA 540 Revizuit
(IFAC, 2022), iar PCAOB a inițiat o invitație pentru observații cu privire la impactul inițial al
noilor cerințe pentru auditarea estimărilor contabile și utilizarea muncii specialiștilor (PCAOB,
2022). Am concluzionat că efortul constant de supraveghere, îmbunătățire și convergență între
standarde, precum și colaborarea strânsă a părților interesate, reprezintă combinația de factori
necesară pentru a depăși provocările legate de estimările contabile.
Cel de-al patrulea capitol se concentrează asupra factorilor de influență, furnizorul estimării
valorii juste și procesul de evaluare efectuat pentru a estima valoarea justă (evaluarea valorii
juste și prezentarea valorii juste) în legătură posibilitatea ca auditorul să depune eforturi
suplimentare pentru a investiga în continuare estimarea valorii juste și riscul de denaturare
sesizat. Abordăm o problemă identificată de literatura de specialitate prin descrierea și analiza
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statistică a reacției auditorilor în legătură cu procesul de estimare a valorii juste pentru un
eșantion de 76 de auditori prin intermediul unui experiment testat anterior pe 160 de studenți. În
mod specific, evaluăm dacă alegerile privind furnizorul de estimare a valorii juste și, de
asemenea, tipul și conținutul documentelor publicate fie de un evaluator intern, fie de un expert
extern, pot reduce sau multiplica efectele incertitudinii, complexității și prejudecății
managementului. Aceste aspecte sunt reflectate de nivelul riscului de denaturare pe care
participanții îl vor evalua precum și de timpul și efortul suplimentar necesar pentru a investiga
evaluarea valorii juste și prezentarea informațiilor aferente.
Rezultatele experimentului au evidențiat, pentru 3 din cele 4 cazuri, preferința pentru un
evaluator extern. Se pare că auditorii discern între furnizorii valorii juste doar în cazul aplicării
abordării cost în raportul de evaluare, preferând evaluatorul extern celui intern (estimarea
managementului). Acest lucru se confirmă în cazul scenariului în care calitatea controlului intern
este ridicată. Contrar așteptărilor noastre, testele au arătat că auditorii consideră că ar depune mai
mult efort atunci când verifică abordarea venit în locul abordării cost , atunci când valoarea justă
este o estimare a conducerii, făcută intern.
Ne-am adus contribuția în acest capitol prin analiza factorilor specifici auditorului direct legați
de estimarea valorii juste și care, în opinia noastră, au potențialul de a îmbunătăți calitatea
auditului și de a minimiza riscurile specifice, pentru un context emergent. Mai mult, i-am corelat
cu alți factori influenți care apar în cercetările recente , precum complexitatea valorii juste,
incertitudinea estimării, subiectivismul managementului sau scepticismul profesional. Am
abordat înțelegerea incompletă a auditorilor care se confruntă cu riscul de denaturare din partea
conducerii și aducem câteva perspective din acest punct de vedere. În al doilea rând, studiul
nostru denotă o înțelegere relativ slabă a procesului de evaluare de către auditori și o expertiză
insuficientă privind estimarea valorii juste, pentru cazul particular al țărilor în curs de dezvoltare,
în conformitate cu rezultatele cercetărilor anterioare
Cel de-al cincilea capitol decurge, de asemenea, în urma concluziilor analizei literaturii de
specialitate, care a susținut necesitatea unor indicatori pentru subiectivismul managementului.
Suntem interesați de modul în care estimările contabile facilitează comportamentul oportunist și
de modul în care auditorii încearcă să atenueze această problemă. Prin urmare, cu modelul pe
care l-am propus am dorit să detectăm existența subiectivismuluii conducerii și dacă reacția
auditorilor de a solicita retratări financiare ar putea descuraja tehnicile de gestiune a rezultatului
în perioada următoare. Testele econometrice au fost efectuate pe un eșantion de 1152 de
observații, pentru 64 de companii europene listate la NYSE.
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Contribuim la dezbaterea internațională privind gestiunea rezultatelor, având în vedere
regularizările discreționare de pe piața de capital din SUA pentru companiile situate în afara
SUA. Am observat, de asemenea, o corelație negativă care poate fi tradusă ca o scădere a
oportunismului conducerii în anul următor solicitării retratărilor financiare. În plus, oferim
dovezi suplimentare privind interacțiunea dintre retratările fiannciare și mărimea companiilor în
ceea ce privește regularizările discreționare.
În acest sens, există numeroase implicații ale acestor rezultate pentru principalii actori implicați.
Având în vedere corelația negativă dintre retratări și existența tehnicilor de gestiune a
rezultatului, putem afirma că societățile cu tendință de manipulare pot fi "îmblânzite" printr-o
atenție sporită a auditorilor la estimările contabile și la eventualele retratări care trebuie cerute.
Pe lângă auditori și manageri (sau companiile în sine), există și alte părți interesate pentru care
aceste rezultate pot fi de interes. Ne referim aici la investitori, care ar putea astfel să acorde mai
multă atenție rezultatelor financiare și capacității acestora de a reflecta realitatea nedistorsionată
în anii imediat următori retratărilor financiare solicitate de auditori. Suntem conștienți de faptul
că rezultatele noastre evidențiază o reducere a comportamentului oportunist (de gestiune a
rezultatelor) doar în anii imediat următori retratărilor aferente problemelor de estimare. În orice
caz, pentru potențialele oportunități de investiții, cauzele retratărilor reprezintă un semnal de
alarmă atât pentru acționarii actuali, cât și pentru cei viitori. În acest context, se așteaptă un efort
din partea unui actor important, și anume guvernul, pentru a crea un mediu de afaceri stabil,
astfel încât să nu contribuie la un nivel și mai ridicat de denaturare sau manipulare din partea
conducerii companiilor, în special în contextul unor estimări contabile care depind atât de mult
de factori externi. În mod firesc, prin aceste rezultate, am dorit să atragem, de asemenea, atenția
organismelor de reglementare, care au un cuvânt important de spus atunci când vine vorba de
estimările contabile.
Această teză a oferit noi dovezi empirice și perspective asupra unei probleme de actualitate, dar
în același timp, o problemă dificilă, și anume riscurile de audit legate de estimările contabile și
de evaluările la valoarea justă. Având în vedere, însă, că acestea necesită raționamente
semnificative într-un mediu în care se exercită presiuni pentru a ține pasul cu vremurile în
schimbare, rezultatele nu ar trebui privite ca rezultate definitive, ci mai degrabă ca un efort de a
înțelege această problemă din perspectiva auditorilor.

Limitări ale cercetării și perspective de cercetare viitoare
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Ca în orice demers științific, există și limitări ale cercetării, de care am fost în permanență
conștienți, pe parcursul întregului proces de cercetare..
Cu siguranță, analiza literaturii ar putea fi reproiectată într-o meta-analiză pentru a evalua mai
bine literatura din domeniu și pentru a oferi constatări ușor de cuantificat în ceea ce privește
factorii care afectează auditul estimărilor și instrumentele adecvate pentru a face față riscurilor
asociate. Această analiză a literaturii de specialitate ar putea fi efectuată și pentru diferite medii,
pentru a vedea tipare specifice în ceea ce privește riscurile de audit legate de estimările contabile
pentru diferite piețe financiare sau diferite industrii. O altă limitare este legată de subiectivismul
care a stat la baza selecției direcțiilor de cercetare rezultate din analiza literaturii pentru cele trei
eseuri ale noastre. Desigur, a trebuit să alegem acele direcții de cercetare care puteau fi explorate
cu mijloacele și resursele de care dispuneam.
În primul rând, pentru studiul privind gradul de convergență a standardelor de audit, principala
limitare identificată este legată de tematicile specifice pe care le-am selectat pentru a compara și
evalua evoluția referențială. Prin urmare, ar fi putut fi avută în vedere o examinare și mai
cuprinzătoare, care să ia în considerare toate aspectele și tematicile prevăzute în standardele de
audit privind estimarele contabile.
În al doilea rând, referitor la a doua noastră cercetare empirică, experimentul, care caută
răspunsuri pentru riscurile și eforturile auditorilor în raport cu factorii care au potențialul de a
îmbunătăți calitatea auditului și de a minimiza riscurile specifice, prima limitare este reprezentată
de dimensiunea limitată a eșantionului. Am fost conștienți de faptul că, în cazul experimentului,
ar putea fi dificil să adunăm mulți participanți, în special pentru contextele emergente. Ar fi
foarte utilă extinderea acestui experiment cu mai mulți participanți pentru a crește relevanța
statistică. Apoi, am testat aspecte legate de nivelul 3 în ierarhia valorii juste și poate că
delimitarea între cele două abordări de evaluare (venit și cost), a fost mai dificil de observat de
către auditori. În cazul unui experiment care să implice mai mulți participanți, ar fi interesant să
se ia în considerare și o altă categorie de estimări contabile.
În al treilea rând, pentru ultimul studiu empiric, o limitare importantă este dimensiunea
eșantionului, în conformitate cu cerințele modelelor bazate pe regularizările discreționare. Cu
toate acestea, am ținut cont de faptul că scopul nostru a fost de a testa modelul în ceea ce privește
existența retratărilor financiare, acestea fiind evenimente specifice și destul de rare. În plus, am
conceput modelul concentrându-ne doar pe retratările legate de problemele legate de estimările
contabile, astfel încât să putem răspunde la întrebarea noastră de cercetare și să ne urmărim
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interesele de cercetare. Toate acestea au avut o contribuție importantă la limitarea eșantionului
cu care a trebuit să lucrăm. O altă limitare identificată în acest studiu se referă la caracterul
exploratoriu al modelului, astfel că este posibil să existe alți factori de influență sau variabile pe
care nu le-am inclus sau pe care nu am reușit să le identificăm. De asemenea, am fi putut selecta
și alte proxy-uri pentru a detecta existența oportunismului, dar acest lucru poate rămâne o
posibilă direcție de cercetare viitoare. De asemenea, luăm în considerare posibilitatea de a aplica
în viitor modelul la subeșantioane de țări sau de industrii, dar numai în cazul în care se pot obține
date suplimentare pentru a mări eșantionul astfel încât să fie relevant din punct de vedere
statistic. Ca direcție viitoare de cercetare, intenționăm să includem și alte măsuri sau
caracteristici ale rezultatului financiar, nu doar tehnicile de gestiunea a rezultatului.
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