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Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situaţiilor 

financiare. ISA se utilizează, de asemenea, adaptate conform necesităţilor, pentru 

auditarea altor informaţii şi pentru servicii conexe. 

 

ISA conţin principiile de bază şi procedurile esenţiale (identificate după fontul 

literei cu care sunt tipărite, şi anume, caractere aldine), precum şi recomandările 

aferente sub forma materialelor explicative şi a altor materiale. Principiile de bază 

şi procedurile esenţiale trebuie să fie interpretate în contextul materialelor 

explicative, şi al altor materiale care oferă îndrumări privind modul de aplicare. 

 

Pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor de bază şi a procedurilor esenţiale, 

precum şi a recomandărilor aferente trebuie să se ia în considerare întregul text al 

ISA, incluzându-se şi materialele explicative şi celelalte materiale conţinute în 

ISA, şi nu doar textul tipărit cu caractere aldine. 

 

În situaţii excepţionale, un auditor financiar poate considera necesară abaterea de 

la ISA, cu scopul de a realiza mai eficient obiectivul unui audit financiar. Când 

apar astfel de situaţii, auditorul financiar trebuie să fie pregătit să justifice această 

abatere. 

 

ISA trebuie să se aplice doar aspectelor semnificative.  

 

Perspectiva Sectorului Public (PSP) emisă de Comitetul pentru Sectorul Public al 

Federaţiei Internaţionale a Contabililor este stabilită la sfârşitul fiecărui ISA. 

Când nu este adăugată nici o PSP, ISA se aplică sectorului public sub toate 

aspectele semnificative 
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1. Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este să stabilească 

standarde şi să furnizeze recomandări cu privire la obiectivul şi principiile 

generale care guvernează un angajament de audit al situaţiilor financiare. Acest 

ISA trebuie studiat împreună cu ISA 120 "Cadrul general al Standardelor 

Internaţionale de Audit". 

 

Obiectivul unui angajament de audit 

 

2. Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da 

posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile 

financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, 

în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară. Expresiile 

folosite pentru exprimarea opiniei auditorului sunt "oferă o imagine fidelă" sau 

"prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative", termeni care sunt 

echivalenţi. 

 

3. Cu toate că opinia auditorului sporeşte credibilitatea situaţiilor financiare, 

utilizatorul nu trebuie să considere opinia de audit drept o garanţie a viabilităţii 

viitoare a entităţii sau a eficienţei ori productivităţii cu care managementul a 

condus activităţile entităţii. 

 

Principiile generale ale unui angajament de audit 

 

4. Auditorul trebuie să acţioneze în conformitate cu "Codul de etică pentru 

profesioniştii contabili", emis de Federaţia Internaţională a Contabililor 

(IFAC). Principiile etice care guvernează responsabilităţile profesionale ale 

auditorului sunt: 

 

(a) independenţa; 

(b) integritatea; 

(c) obiectivitatea; 

(d) competenţa profesională şi diligenţa cuvenită; 

(e) confidenţialitatea; 

(f) conduita profesională; şi 

(g) standardele tehnice. 

 

5. Auditorul trebuie să desfăşoare un angajament de audit în conformitate 

cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Acestea conţin principii de 

bază şi proceduri esenţiale, împreună cu recomandări aferente, sub forma 

materialelor explicative şi a altor materiale. 

 

6. Auditorul trebuie să planifice şi să desfăşoare un angajament de audit cu o 

atitudine de scepticism profesional, admiţând că pot exista împrejurări în 

care situaţiile financiare să fie denaturate în mod semnificativ. O atitudine 

de scepticism profesional înseamnă că auditorul realizează o evaluare critică, în 

mod circumspect, a validităţii unei probe de audit obţinute şi este atent la acele 

probe de audit care contrazic sau pun la îndoială credibilitatea documentelor 

sau a declaraţiilor conducerii. De exemplu, o atitudine de scepticism 

profesional este necesară pe parcursul unui proces de audit pentru ca auditorul 

să reducă riscul eludării circumstanţelor suspicioase, al generalizării excesive 
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în momentul conturării concluziilor desprinse din observaţiile de audit, precum 

şi riscul utilizării unor premise greşite la determinarea naturii, duratei şi 

întinderii procedurilor de audit şi la evaluarea rezultatelor acestora. În 

planificarea şi desfăşurarea unui angajament de audit, auditorul nu trebuie să 

presupună că managementul este lipsit de onestitate, dar nici să plece de la 

premisa unei onestităţi incontestabile. În consecinţă, declaraţiile din partea 

conducerii nu trebuie să substituie obţinerea de probe de audit suficiente şi 

adecvate care să dea posibilitatea conturării concluziilor rezonabile pe care să 

se fundamenteze opinia de audit. 

 

Sfera unui angajament de audit 

 

7. Expresia "sfera unui angajament de audit" se referă la procedurile de audit 

presupuse a fi necesare în circumstanţele respective pentru a realiza obiectivul 

auditului. Procedurile de audit cerute pentru desfăşurarea unui 

angajament de audit în conformitate cu ISA trebuie să fie determinate de 

către auditor, luând în considerare cerinţele ISA, ale organismelor 

profesionale relevante, cerinţele legislative şi de reglementare şi, acolo 

unde este adecvat, cerinţele prevăzute în termenii angajamentului de audit 

şi cerinţele de raportare. 

 

Certificare rezonabilă  

 

8. În conformitate cu ISA, un audit este destinat să ofere o certificare rezonabilă 

că situaţiile financiare, considerate în totalitatea lor, nu conţin denaturări 

semnificative. Certificarea rezonabilă este un concept legat de cumularea 

probelor de audit necesare pentru ca auditorul să concluzioneze că nu există 

denaturări semnificative în situaţiile financiare considerate în totalitatea lor. 

Certificarea rezonabilă se referă la întregul procesul de audit. 

 

9. Totuşi, există limitări inerente în procesul de audit, care afectează capacitatea 

auditorului de a detecta denaturări semnificative. Aceste limitări sunt cauzate 

de factori ca: 

 

 Utilizarea testelor. 

 Limitările inerente ale controlului intern (de exemplu, posibilitatea 

existenţei unor înţelegeri secrete). 

 Faptul că majoritatea probelor de audit sunt persuasive, mai degrabă decât 

conclusive.  

 

10. De asemenea, activitatea desfăşurată de auditor în scopul formării unei opinii se 

bazează şi pe raţionament profesional, în special în ceea ce priveşte: 

 

(a) strângerea probelor de audit, de exemplu, în deciderea naturii, duratei şi a 

întinderii procedurilor de audit; şi 

 

(b) conturarea unor concluzii bazate pe probele de audit strânse, de exemplu, 

evaluarea caracterului rezonabil al estimărilor făcute de conducere la 

întocmirea situaţiilor financiare. 

 

11. În plus, alte limitări pot afecta persuasiunea probelor de audit disponibile pentru 

a trage concluzii cu privire la anumite aserţiuni ale situaţiilor financiare (de 

exemplu, tranzacţii între părţile afiliate). În aceste cazuri, anumite ISA 
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identifică proceduri specifice care, datorită naturii aserţiunilor particulare, vor 

oferi probe de audit suficiente şi adecvate în cazurile în care nu există: 

 

(a) circumstanţe neobişnuite care sporesc riscul apariţiei denaturărilor 

semnificative, în afara celor care sunt estimate să apară în mod obişnuit; sau 

 

(b) nici un indiciu că a avut loc o denaturare semnificativă. 

 

Responsabilitatea pentru situaţiile financiare 

 

12. În timp ce auditorul este responsabil pentru formarea şi exprimarea unei opinii 

asupra situaţiilor financiare, responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea 

situaţiilor financiare revine conducerii entităţii. Auditul situaţiilor financiare nu 

degrevează conducerea de responsabilităţile ce îi revin. 

 

Perspectiva sectorului public 

 

1. Indiferent dacă un audit este desfăşurat în sectorul privat sau în cel public, 

principiile de bază ale auditului rămân aceleaşi. Ceea ce poate fi diferit în 

cazul angajamentelor de audit realizate în sectorul public este obiectivul şi 

sfera angajamentului de audit. Aceşti factori pot fi deseori atribuiţi 

diferenţelor existente la nivelul mandatului de audit şi al cerinţelor legale sau 

la nivelul formei de raportare (de exemplu, entităţilor din sectorul public li se 

poate cere să întocmească rapoarte financiare suplimentare). 

 

2. Atunci când se realizează auditul entităţilor din sectorul public, auditorul va fi 

nevoit să ia în considerare cerinţele specifice ale oricăror alte reglementări 

relevante, ordonanţe guvernamentale sau ordine ministeriale care afectează 

mandatul de audit şi orice cerinţe speciale de audit, incluzând necesitatea de a 

avea în vedere aspecte legate de siguranţa naţională. Mandatele de audit pot fi 

mult mai specifice decât cele din sectorul privat şi acoperă adesea un spectru 

mai larg de obiective şi o sferă mai vastă decât mandatele aplicabile în mod 

obişnuit în auditul situaţiilor financiare din sectorul privat. Mandatele şi 

cerinţele angajamentelor de audit pot afecta, de asemenea, măsura în care 

stabilirea pragului de semnificaţie, raportarea fraudei şi a denaturărilor, 

precum şi forma raportului de audit sunt la discreţia auditorului. De 

asemenea, pot exista diferenţe în modul de abordare şi în stilul auditului. 

Totuşi, aceste deosebiri nu trebuie să constituie o diferenţă în ceea ce priveşte 

principiile de bază şi procedurile esenţiale. 


