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Abstract 

The audit of receivables is a very important process as it is very likely to be a material area. 

Accounts receivable are often tested in conjunction with sales.  Why? Because some companies 

shape their earnings by inflating their period-end receivables and as trade receivables increase, 

revenues also increase. So, the entity can increase its income by recording nonexistent 

receivables. Auditors are seeking to obtain confirmation that sales pertain to the entity 

(occurrence) and are recorded completely and accurately. This will involve carrying out 

different kind of procedures to test for integrity of sales and also testing cut-off. Another major 

auditor activity is to ask the entity to contact its customers and ask them to certify the unpaid 

amounts. Match invoices to shipping log is another activity which refers to matching invoice 

dates to the shipment dates. The auditors may also review a trend line of accounts receivable 

and sales or a correlation of the two over time, seeking unusual trends.  
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Introducere 

 Tema dezvoltată în această lucrare se referă la procedura pe care auditorul o urmează 

pe parcursul procesului de audit financiar în scopul auditării veniturilor și vânzărilor.  

 Auditarea veniturilor reprezintă cea mai importantă etapă a auditului financiar. Munca 

auditorului constă în efectuarea tuturor verificărilor necesare asupra bazei de informații pe care 

entitatea auditată le pune la dispoziția auditorului pentru efectuarea testărilor specifice 

procesului de auditare a veniturilor. Astfel, auditorul are datoria de a se asigura că veniturile 

au fost recunoscute corect, în perioada contabilă corectă și să se asigure că acestea nu au fost 

supraevaluate (Ghenete , 2006). 

 Supraevaluarea veniturilor este o consecință a cosmetizării conturilor, această practică 

fiind condiționată de existența unei contrapărți în activele entității. Contrapartea în active a 

unei astfel de tehnici este reprezentată de un cash sau «cash equivalents» (elemente de activ 

care pot fi convertite rapid în bani de exemplu valori mobiliare cu scadențe mai mici de 90 de 

zile).  

 Standardele contabile în vigoare precum IFRS 15  (care a înlocuit IAS 18) definesc 

venitul ca reprezentând “Majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile sub 

forma intrărilor de active sau a măririi valorii activelor sau a diminuării datoriilor, care au drept 

rezultat o creştere a capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuţii ale participanţilor 

la capitalurile proprii” (Standardul internațional de raportare financiară 15 Veniturile din 

contractele cu clienții- Anexa A, 2018). 

 Recunoașterea și identificarea veniturilor entității, conform IFRS 15 trebuie sa parcurgă 

următoarele etape: 1. Identificarea contractului; 2. Identificarea obligațiilor de executare; 3. 

Îndeplinirea obligațiilor de executare; 4. Determinarea prețului tranzacției; 5. Alocarea prețului 

tranzacției pentru obligațiile de executare. 

 Conform IFRS 15 o entitate trebuie să contabilizeze un contract cu un client care intră 

sub incidența prezentului standard numai atunci când sunt îndeplinite următoarele criterii: 

(a) părțile din contract au aprobat contractul (în scris, verbal sau în conformitate cu alte practici 

obișnuite de afaceri) și se angajează să îndeplinească obligațiile care le revin; 
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(b) entitatea poate identifica drepturile fiecărei părți în ceea ce privește bunurile sau serviciile 

care vor fi transferate; 

(c) entitatea poate identifica termenii de plată pentru bunurile sau serviciile care vor fi 

transferate; 

(d) contractul are conţinut comercial (adică se preconizează că riscul, plasarea în timp sau 

valoarea fluxurilor de trezorerie viitoare ale entității se vor modifica în urma contractului); și 

(e) este probabil ca entitatea să colecteze contraprestația la care va avea dreptul în schimbul 

bunurilor sau serviciilor care vor fi transferate clientului (Standardul internațional de raportare 

financiară 15 Veniturile din contractele cu clienții- Anexa A, 2018). 

 

Să ne asigurăm că veniturile nu sunt denaturate și sunt clasificate corect 

Delimitarea veniturilor pe categorii 

 O prima etapă foarte importantă în procesul de audit al veniturilor este cea a delimitării 

clare a veniturilor pe categorii. În acest sens se impune clasificarea veniturilor în: 

- Venituri ale activității de bază; 

- Venituri obținute din alte activități. 

 Cifra de afaceri este considerata a fi una din cele mai importante informații pe care le 

găsim în situațiile financiare ale unei entități, iar acest fapt îl obligă pe auditor să acorde o 

atenție suportă modului în care acest indicator evoluează pe parcursul exercițiului financiar și 

mai mult de atât a modului în care acest cont este alcătuit prin crearea și implementarea unui 

plan de audit adecvat având ca scop final garanția faptului că acest indicator nu a fost denaturat 

semnificativ fie printr-o eroare fie printr-o fraudă. 

 Prin venituri denaturate ne referim în primul rând la acele venituri care nu sunt 

prezentate în conturile corespondente aferente și nu sunt clasificate corect. 

 Aici, cea mai mare atenție cade asupra conturilor 707 „Venituri din vânzarea 

mărfurilor” și 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”. Este foarte important ca acestea 

sa fie delimitate de alte categorii de cheltuieli (de exemplu de veniturile din chirii sau din 
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diferențe de curs valutar). Următorul pas este acela de a cere clientului baza de date a 

veniturilor. Vânzările sau baza de date a veniturilor reprezintă produsul softului contabil pe 

care clientul îl utilizează, iar aceste informații referitoare la vânzări trebuie corelate cu 

informațiile contabile. 

 Următorul pas al analizei este cel de a face o delimitare în cadrul fiecărui cont, 

delimitare în urma căreia să obținem un top 10 clienți (parteneri).  Partenerii, trebuie și ei 

clasificați la rândul lor clienți clasici (contul 411) care la rândul lor trebuie clasificați în clienți 

interni și clienți externi. 

 Unul din cele mai importante aspecte ale acestor departajări este acela că îmi dă 

posibilitatea de a departaja creanțele clasice de cele intercompany, adică de creanțele cu părțile 

afiliate deoarece această departajare mă ajută în organizarea procedurii de confirmare de sold. 

Confirmările de sold. “Confirmarea este în esență un act al clientului, doar el putând autoriza 

terții să divulge informații către auditori” (ACCA Audit and Assurance Study Manual 2019-

20, 2019). „Modul în care a fost concepută o solicitare de confirmare poate afecta direct rata 

de răspuns aferentă solicitării, precum și credibilitatea și natura probelor de audit obținute din 

răspunsuri” (Manualul de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, 

alte servicii de asigurare și servicii conexe, 2018). 

 Formularele de confirmare de sold sunt date de către auditori și pot avea doua forme: 

necompletată (caz în care partenerul este cel care completează suma pe care o are de plată față 

de societate urmând să retransmită confirmarea de sold semnata și stampilată) sau deja 

completată (când se trimite soldul pe care clientul o are în contabilitate ca și creanță, partenerul 

putând să confirme sau nu suma completată deja). 

 Dat fiind faptul că în calitate de auditori financiari nu avem posibilitatea de a comunica 

direct cu partenerii de afaceri ai societății auditate întrucât doar clientul de audit își poate 

autoriza partenerul să divulge informațiile auditorilor, prin urmare, procedura confirmării de 

sold are loc prin transmiterea tuturor confirmărilor necesare în procesul de audit financiar către 

clientul auditat, urmând ca acesta să transmită pe e-mail confirmările către parteneri cu 

auditorul în CC.  
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 O astfel de confirmare de sold este exemplificată în Figura 1.  

Figura 1. Template confirmare de sold 

(Sursa: Manual ACCA F8 – Audit and Assurance) 

 

Pentru partenerii clasici nu este necesară confirmarea în totalitate a creanțelor auditorul 

căutând să acopere un procent cât mai mare din valoarea creanțelor cu confirmări de sold. Cu 

alte cuvinte pot face un top 10/20/50 cu clienții cu cele mai mari ponderi în soldul creanțelor. 

 Doar în cazul creanțelor intercompany (entități afiliate) este necesară confirmarea în 

totalitate. Această verificare se poate realiza cu ajutorul unei matrice care dă posibilitatea de a 

vedea atât creanța societății auditate cât și datoria societății afiliate și modul în care acestea se 

închid în oglindă. Riscul în cazul acestei categorii de parteneri, este acela că este foarte posibil 

ca cele două societăți să fie conduse de aceleași persoane, astfel existând un risc foarte mare 

de falsificare al confirmărilor de sold pentru acoperirea unor interese ascunse. 

 Prin urmare, pe lângă clasicele documente contabile și contracte care pot fi denaturate 

pe baza unor înțelegeri frauduloase între parteneri ca și în cazul confirmărilor de sold când 

partenerul poate falsifica confirmarea de sold iar clientul auditat face dovada existenței în activ 
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a unui echivalent ce poate fi reprezentat printr-o confirmare bancară falsificată, auditorul are 

nevoie de diferite mecanisme de control. 

 Decalajele de timp reprezintă un alt dezavantaj al acestei forme de verificare mai exact, 

există posibilitatea ca la momentul în care este trimisă confirmarea de sold, societatea să aibă 

emise facturi pe care partenerul încă nu le-a înregistrat. 

Dovada transportului. Pe lângă testările bazei de date a veniturilor pe care le pot face în baza 

unui contract de vânzare-cumpărare de bunuri tangibile, mai putem testa veridicitatea 

tranzacțiilor înregistrate de societate prin dovada livrării bunurilor respective.  

 Dovada transportului o poate face fie o copie a documentelor de transport de la curier, 

fie firma cu care am colaborat poate certifica faptul că bunurile au fost transportate de la 

societatea auditată către partenerul acesteia. 

 Lucrurile se complică însă în cazul transporturilor internaționale, acestea necesitând 

cunoștințe INCOTERMS în legătură cu diferitele documente pe care le implică, documentele 

vamale și multe alte informații necesare pentru a putea verifica veridicitatea tranzacțiilor. 

 În cazul prestării de servicii, probarea tranzacțiilor se face prin devizul de lucrare. Acest 

document justificativ reprezintă un raport de activitate narativ și detaliat al orelor lucrate, al 

resurselor implicate, al tarifelor aplicate, etc. 

 

Să ne asigurăm că toate elementele sunt procesate în perioada corectă. 

Cut-off. Independența exercițiilor sau delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor (Cut-off) 

este un principiu foarte important în procesul de auditare. Acesta se rezumă la delimitarea 

corectă din punct de vedere a recunoașterii veniturilor în cadrul celor 12 luni ale exercițiului 

financiar. Cele mai sensibile luni când vine vorba despre acest principiu sunt luna decembrie 

(a anului încheiat) și luna ianuarie (a anului viitor). 

 Cut-off-ul este în general reprezentat de verificările lunilor de închidere verificând să 

nu existe venituri recunoscute în decembrie ce trebuiau recunoscute în ianuarie sau venituri 

recunoscute în ianuarie ce trebuiau recunoscute în decembrie. 
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 Extrem de important din punct de vedere al delimitării în timp a veniturilor și a 

cheltuielilor este momentul recunoașterii venitului/cheltuielii.  

 Delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor este reprezentată în primul rând de o 

analiză foarte atentă a contractelor încheiate de societate cu partenerii acesteia pentru a vedea 

când recunosc în contabilitate venitul consultând și criteriile de recunoaștere a veniturilor și 

momentul în care societatea transferă dreptul de control asupra bunurilor sau serviciilor 

cesionate.  

 Așa cum am precizat și anterior, pentru auditarea veniturilor este foarte important ca 

acestea să fie delimitate corect pe conturi de venit și în cadrul fiecărui cont este important să 

identificăm tranzacțiile aferente stornărilor. O altă categorie de tranzacții care trebuie 

delimitate este cea a sumelor negative. Sumele negative sunt reprezentate de reduceri, rabaturi, 

discount-uri, retururi. În analiza efectuată, aceste sume negative trebuie analizate prin 

identificarea volumului acestora dar și a motivului pentru care au fost înregistrate în 

contabilitate. Astfel, o societate cu o rată mare a retururilor nu prezinta semnale favorabile și 

se impune analiza factorilor care determină o astfel de situație. 

 În analiza efectuată, baza de date a veniturilor primită de la societate se delimitează pe 

conturi, pe categorii, în perioada corectă cu alte cuvinte se va face analiza tuturor veniturilor 

pe perioade. După ce fiecare lună este închisă, se va face o analiză pe luni a veniturilor. Această 

analiză pe luni a veniturilor se face prin corelarea tipului de activitate pe care societatea o 

efectuează cu evoluția veniturilor de la o lună la alta în perioada exercițiului financiar. 

Diagrama veniturilor. Un ajutor important în identificarea modului în care societatea este 

organizată este oferit de diagrama veniturilor. Acest flowchart al veniturilor ne arată care este 

procesul concret pe care societatea îl parcurge pentru a recunoaște venitul în contabilitate este 

practic o parcurgere grafică a întregului flux, de la momentul în care cumpărătorul ia decizia 

de a încheia un contract cu societatea până la momentul în care venitul e recunoscut și încasat 

respectivul venit în contabilitate. Din punct de vedere al auditului este foarte important să 

înțelegem fluxurile de oameni și de documente. «Separation of duties» sau conceptul de 

separare a atribuțiilor este cel care interzice atribuirea unei responsabilități unei singure 

persoane pentru achiziționarea de active, custodia acestora și păstrarea evidenței aferente. De 

exemplu, o persoană poate plasa o comandă pentru a cumpăra un activ, dar o altă persoană 
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trebuie să înregistreze tranzacția în evidența contabilă. Prin segregarea sarcinilor, este mult mai 

dificilă apariția fraudelor, deoarece cel puțin două persoane trebuie să lucreze împreună pentru 

a duce la sfârșit procesul. 

Creditul comercial. Creditul comercial reprezintă reprezintă timpul pe care o societate îl lasă 

la dispoziția clientului pentru plata creanțelor apărute în urma contractului de vânzare-

cumpărare, cu alte cuvinte, reprezintă timpul în care societatea își încasează creanțele. Creditul 

comerciale este stabilit în funcție de tipul partenerului cu care societatea are contracte și de 

informațiile din manualul de politici contabile. Tipul de partener reprezintă un criteriu foarte 

important în procesul de stabilire al creditului comercial.  

Aging-ul. «Aging-ul» este cunoscut și ca analiza creanțelor în funcție de vechime. Această 

analiză se realizează împărțind creanțele societății pe categorii de vechime. Pornind de la 

perioada normală în care o societate trebuie să își încaseze creanțele, considerăm ca fiind 

creanțe în termen creanțele care se încasează într-o perioadă de 1-2 luni. Pentru creanțele 

încasate într-o perioadă de 3-6 luni pot începe să calculez penalități de întârziere în funcție de 

prevederile din contract și din manualul de politici contabile. În cazul creanțelor care depășesc 

un an trebuie identificată valoarea totală a acestora, valoare pe care trebuie să o regăsesc în 

contul de ajustări (contul 491- arată recunoașterea în contabilitate a unei ajustări sau provizion 

pentru clienții incerți). Cu alte cuvinte auditorul compară suma obținută în urma aging-ului cu 

valoarea pe care societatea o are în balanță. 

 După ce se face clasificarea creanțelor pe categorii de vechime, în cazul creanțelor 

neîncasate de peste 270 de zile societatea are posibilitatea de a deduce 30% din totalul 

creanțelor mai vechi de 9 luni/ 270 de zile, urmând ca la creanțele mai vechi de un an sumele 

să fie trecute 100% pe ajustare, iar în cazul în care partenerul a încheiat procedura de faliment, 

suma aferentă se trece de pe clienți incerți pe 654 (pierderi din creanțe și debitori diverși). 
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Să ne asigurăm că elementele care necesită o prezentare specifică sunt corect raportate și 

că registrul jurnal este păstrat corespunzător 

 Selectarea unui eșantion din documentația premergătoare vânzării este un proces foarte 

important ce are la bază documente precum comenzile de vânzări, contractele, avizele de 

expediție a bunurilor, urmând să: 

- Se confirme detaliile cu facturile și cu alte documente justificative care dovedesc că acea 

vânzare a avut loc; 

- Se confirme facturile cu evidența zilnică, registrul de vânzări și registrul de casă și bancă 

(Ghid pentru un audit de calitate, 2012). 

 Pentru a putea efectua confirmările enumerate este nevoie ca auditorul să parcurgă 

diagrama veniturilor. O astfel de diagramă pornește de la cererea pe care clientul o înaintează 

societății, urmând ca departamentul de contracte să verifice baza de date a societății pentru a 

vedea dacă clientul respectiv este nou sau nu. În cazul în care clientul este nou, el trebuie 

verificat din punct de vedere al bonității dar și al altor aspecte legate de acesta. În funcție de 

rezultatele verificărilor societatea poate să acorde un credit comercial mai mare sau mai mic. 

De principiu, în cazul clienților noi se practică credite comerciale mai mici la început și metode 

de plată cât mai sigure (transfer bancar, bilet la ordin – instrumente de plată care nu au 

acoperire). Următorul pas este inițierea negocierii cu privire la termenele de livrare, cu privire 

la anumite întârzieri care pot apărea, retururi, penalizări de întârziere, precum și termeni 

contractuali cu privire la subprocese: livrările parțiale, livrări în rate.  

 Pentru a înțelege pe deplin fluxul documentelor trebuie să se acorde o importanță 

deosebită departamentelor responsabile pentru fiecare tip de operațiune, soft-ului folosit, cum 

se ajunge la primirea unei comenzi, cum se face plata pentru respectiva comandă, cum 

facturează societatea etc. 

 Toată această documentare se face în scopul descoperirii unor eventuale puncte slabe 

sau probleme pe fluxul documentelor, prin urmare se efectuează o analiză a controlului intern 

în cazul în care acest departament este prezent în structura societății. 

 După ce se detaliază fluxul documentar de la momentul lansării comenzii până la 

momentul încasării venitului urmează testarea clasică: 
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1. Verificarea analitică preliminară. Specificul acestei verificări constă în analiza breakdown-

ului de clienți, astfel luând fiecare client în parte analizăm conturile care prezintă cele mai mari 

variații atunci când compar anul curent cu anul anterior. Explicarea situațiilor cu diferențe 

semnificative trebuie făcută de către societatea auditată. 

2. Reevaluarea creanțelor. Această etapă se referă la situția în care sunt prezente în contabilitate 

atât sume în RON, cât și sume în valută deoarece sumele în valută trebuie verificate/ corectate 

la cursul de la data data închiderii de an în scopul de a propune ajustări pe respectivul sold al 

creanțelor. Cu alte cuvinte, reconcilierea se face între balanță/ registrul jurnal și baza de date a 

vânzărilor. 

3. Viteza de rotație a creanțelor. Calculul numărului de zile în care societatea își încasează 

creanțele se poate calcula calculând media creanțelor (creanțe început de an și creanțe sfârșit 

de an împărțit la 2), pe care o raportăm la totalul veniturilor, apoi o înmulțim cu 365 pentru a 

obține un indicator exprimat în zile. O valoare mulțumitoare a acestui indicator este considerată 

a se afla în intervalul 30-45 de zile, iar o evoluție favorabilă a indicatorului este reprezentată 

de diminuarea numărului de zile în care societatea își încasează creanțele. 

 

Concluzii 

 Auditul financiar al veniturilor reprezintă un cumul al tuturor proceselor enumerate pe 

parcursul acestei lucrări. Importanța acestei ramuri a auditului financiar este recunoscută atăt 

în rândul profesioniștilor care elaborează aceste verificări pentru fiecare client în parte având 

grjă să le adapteze pe tipuri de clienți și ținand cont de specificul activității acestora, dar și în 

rândul utilizatorilor informației care se bazează pe profesionalismul auditorilor în interpretarea 

situatiei financiare a unei societăți. Cu siguranță modalitățile de fraudare a situațiilor financiare 

rămân o temă demnă de dezbătut la fel ca și ce a modalităților pe care auditorii le folosesc în 

descoperirea artificiilor contabile, precum și provocările pe care auditorii le întâmpină în 

procesul de auditare a unei societăți în contextul pandemic actual, rămân teme de interes cu 

privire la profesia de auditor financiar. 
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