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Abstract. The world we are living in is the one of economies’ universalization, and especially, of
financial markets’ globalization. The abolition of economic borders for different countries has also implications in the monitorization of companies’ businesses with the help of accounting. Yet, the information
regarding companies’ performances determinate a higher concern. This is the reason for which the accounting normalizators were permanently concerned in finding reliable models of reflecting this. In spite,
there are instruments and techniques (accounting engineering) which distort the companies’ results.
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Cel mai utilizat model pentru reflectarea
performanþelor companiilor este contul de profit ºi pierdere.
Valoarea informaþionalã a acestei componente a situaþiilor
financiare rezidã în acea cã redã performanþa întreprinderii,
adicã, indicã gradul în care aceasta ºi-a realizat obiectivele
pe linia obþinerii profitului. În contul de profit ºi pierdere
apar fluxurile care determinã rezultatul, înþeles, în principiu,
ca variaþie a capitalurilor proprii în cursul unui exerciþiu
financiar. Definirea performanþelor unei întreprinderi se
face, însã, în mod diferit, în funcþie de interesul
utilizatorilor, de principiile, convenþiile ºi normele
contabile reþinute pentru determinarea rezultatului. Este
ceea ce specialiºtii în domeniu numesc politici contabile.
Întrebarea care se ridicã este, însã, cât de exact poate fi
determinat rezultatul cu ajutorul unui astfel de cont de profit
ºi pierdere? Rãspunsul nu poate fi decât unul relativ. Dacã
întocmirea contului de profit ºi pierdere se face de specialiºti
de bunã-credinþã, rezultatul poate fi unul cât mai realist posibil.
Dacã aceºtia recurg la procedee, tehnici, instrumente, având
ca scop prezentarea favorabilã a poziþiei financiare ºi
performanþelor companiei, rezultatul poate fi unul distorsionat.

Cine ºi de ce recurge la inginerii contabile?
În decursul timpului, contabilitatea a fost tratatã ºi ca o
artã: „arta de a falsifica sau truca un bilanþ”(Bertolus, 1994,
pp. 79-108); „arta de a se calcula beneficiile” (Lignon, 1989,
pp. 17-20); „arta de a prezenta un bilanþ”(Gounin, 1991,
p. 11); „arta de a crea provizioane”(Pourqueri, 1991, pp. 72-75).

Ingineria contabilã este o denumire mai puþin întâlnitã
în literatura de specialitate, fiind intitulatã, de regulã,
contabilitate creativã ºi constituind subiectul unei literaturi
bogate în ultimii 20 de ani. Recurgerea la noþiunea de
„inginerie contabilã” o argumentãm prin faptul cã aceasta
poate fi asimilatã cu activitatea de creaþie, de proiectare,
de cercetare, de conducere a „procesului tehnologic” de
cãtre profesioniºtii contabili, din care rezultã „imaginea
favorabilã”, doritã a companiei. Folositã în mod serios,
noþiunea „inginerie contabilã” creeazã iluzia unei situaþii
mai favorabile a poziþiei financiare ºi a performanþelor
companiei. La acest nivel, ingineria contabilã a condus la
un numãr de scandaluri contabile ºi la propuneri de
„reforme contabile” focalizate de obicei pe ultima analizã
a capitalului ºi a factorilor de producþie, care reflectã în
mod real modul în care se adaugã valoarea.
Indiferent de titulatura pe care o poartã, ingineria contabilã
sau contabilitatea creativã, se referã la practicile de
contabilitate care derivã din practicile de contabilitate standard. Ele se caracterizeazã prin complicaþii excesive ºi o
creativitate similarã scrierii unui roman, având ca scop
prezentarea favorabilã a poziþiei financiare ºi performanþelor
companiei. Situaþiile financiare obþinute în acest mod nu sunt
deloc plictisitoare, ci, dimpotrivã, au toatã complexitatea unui
roman, de unde ºi denumirea de „creativ” sau „inovator”.
O viziune asupra ingineriei contabile, dar ºi cea mai
complexã este expusã de Naser, considerând-o: „1) procesul
prin care, datã fiind existenþa unor breºe în reguli, se
manipuleazã cifrele contabile ºi, profitând de flexibilitate,
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se aleg acele practici de mãsurare ºi informare ce permit
transformarea documentelor de sintezã din ceea ce el ar
trebui sã fie în ceea ce managerii doresc; 2) procesul prin
care tranzacþiile sunt structurate de asemenea manierã încât
sã permitã «producerea» rezultatului contabil dorit”(Naser,
1993, p. 59).
Mulþi dintre noi s-au întrebat poate dacã frauda ºi
ingineria contabilã sunt douã noþiuni sinonime. Rãspunsul
este categoric nu. Frauda este acþiunea de rea-credinþã prin
care se încalcã legea, are caracter negativ, în timp ce ingineria
contabilã respectã legea, dar nu ºi spiritul ei. Deºi diverse,
abordãrile prezentate au un numitor comun, acela cã,
ingineria contabilã este legalã ºi are ca obiectiv crearea unei
imagini distorsionate a companiei, prezentând-o mai
prosperã, mai atractivã, inducând în eroare investitorii.
Concluzionând, putem afirma cã ingineria contabilã
reprezintã un ansamblu de procedee ce au ca obiectiv
modificarea nivelului rezultatului în vederea optimizãrii sau
minimizãrii situaþiilor financiare, fãrã ca acele douã obiective
sã se excludã reciproc; procedeele utilizate au la bazã alegerile
permise de reglementãrile contabile, posibilitãþile deschise
de slãbiciunile ºi carenþele normelor contabile, dar ºi de
mecanismele prin care contabilitatea poate interveni:
determinarea interpretãrii contabile a unei tranzacþii juridicofinanciare sau elaborarea unui mecanism juridico-financiar
cu scopul modificãrii rezultatului sau situaþiilor financiare.

Tehnici de manipulare a performanþelor
întreprinderii prin inginerii contabile
Tehnicile de manipulare a performanþelor întreprinderii
sunt oferite de tratamentele ºi politicile contabile recomandate
de normele contabile internaþionale. Existenþa mai multor
„opþiuni” posibile în materie contabilã, corespunzând fie unor
adevãrate alegeri contabile, fie unei libertãþi de apreciere în
contextul prezentãrii situaþiilor financiare individuale sau
consolidate, pot influenþa performanþa companiei.
Prezentãm în cele ce urmeazã câteva din ingineriile contabile ºi impactul lor asupra imaginii performanþelor companiei.
Inginerii contabile referitoare la stocuri
1. Referitor la costul de achiziþie al stocurilor, acesta
trebuie sã cuprindã: „preþul de cumpãrare; taxe de import ºi
alte taxe (cu excepþia acelora pe care întreprinderea le poate
recupera de la autoritãþile fiscale); costuri de transport,
manipulare; alte costuri care pot fi atribuite direct achiziþiei
de produse finite, materiale ºi servicii” (IAS2, paragraful 8).
În funcþie de rezultatul dorit, cheltuielile ocazionate de
achiziþia stocurilor vor fi manipulate, în sensul includerii sau
nu în costul de achiziþie.
Exemplu:
Compania „GAMA” achiziþioneazã mãrfuri în
urmãtoarele condiþii: preþ de cumpãrare al mãrfurilor
450.000.000 um, cheltuieli de transport 100.000.000 um;
veniturile obþinute din vânzarea mãrfurilor sunt de
3.506.188.000 um.
Managerul companiei poate sã opteze pentru a
includerea sau nu a cheltuielilor de transport în costul de
achiziþie, obþinând, astfel, rezultate contabile diferite.
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Extras din contul de profit ºi pierdere
– mii um –
Elemente
Venituri din vânzarea
mãrfurilor
Cheltuieli privind
mãrfurile vândute
- preþ de cumpãrare
-cheltuieli de transport
- cheltuieli de manipulare
Rezultat contabil

Cheltuielile de
Cheltuielile de transport
transport se includ în se exclud din costul de
costul de achiziþie
achiziþie
3.506.188
3.506.188
(600.000)

(500.000)

450.000
100.000
50.000
2.906.188

450.000
50.000
3.006.188

Remarcãm cã decizia companiei de a include cheltuielile
de transport în costul de achiziþie conduce la obþinerea unui
rezultat mai mic. În situaþia în care compania trece printr-o
perioadã dificilã, care i-ar umbri imaginea, dezamãgind utilizatorii informaþiilor sale, managerii vor fi preocupaþi sã gãseascã
modalitatea de îmbunãtãþire sau de ameliorare a acesteia. Astfel,
ei vor decide sã nu includã cheltuielile de transport în costul de
achiziþie. Aºa cum reiese ºi din contul de profit ºi pierdere,
aceastã decizie determinã majorarea rezultatului.
2. Referitor la capitalizarea costurilor îndatorãrii. În
costul stocurilor poate fi inclus ºi costul îndatorãrii
(IAS 23, paragraful 4) (care cuprinde dobânzile ºi alte cheltuieli
suportate de o întreprindere cu împrumutul de fonduri).
Capitalizarea costurilor îndatorãrii este prevãzutã de IAS 23
„Costurile îndatorãrii” prin tratamentul contabil alternativ permis,
valabil în cazul stocurilor care necesitã o perioadã substanþialã
de timp pentru a fi gata în vederea utilizãrii sau vânzãrii.
Exemplu:
De pe parcursul exerciþiului N, societatea obþine produse
finite la cost de producþie 10.000.000.000 um (exclusiv
dobânda). Rezultatul obþinut va fi diferit, în funcþie de
decizia companiei de a capitaliza sau nu cheltuielile cu
dobânzile. Prin capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile,
performanþa companiei este substanþial îmbunãtãþitã.
Aplicarea tratamentelor contabile menþionate are
urmãtorul impact asupra contului de profit ºi pierdere:
Extras din contul de profit ºi pierdere
– mii um –
Elemente
Cifra de afaceri
Variaþia stocurilor
Cheltuieli cu materii prime ºi
materiale consumabile
Cheltuieli salariale ºi sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat din exploatare
Cheltuieli privind dobânzi
Rezultat contabil

Dobânda se
capitalizeazã
609.107.045
13.000.000
(108.035.585)

Dobânda nu se
capitalizeazã
609.107.045
10.000.000
(108.035.585)

(239.664.624)
(172.604.763)
101.802.073
101.802.073

(239.664.624)
(172.604.763)
98.802.073
(3.000.000)
95.802.073

Includerea cheltuielilor cu dobânzile în costul stocurilor
distorsioneazã imaginea realã a companiei, determinând
majorarea rezultatului.
Inginerii contabile privind imobilizãrile corporale
1. Referitor la cheltuielile ulterioare punerii în funcþiune.
Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura

Extras din contul de profit ºi pierdere
– mii um –
Elemente
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu
renovarea
Cheltuieli cu
amortizarea
Cheltuieli cu
materii prime ºi
materiale
consumabile
Cheltuieli salariale ºi sociale
Alte cheltuieli
de exploatare
Impactul
asupra rezultatului contabil
Rezultat
contabil

N
Cheltuieli cu renovarea
Se
Nu se
capitalizeazã
capitalizeazã
609.107.045
609.107.045
(40.000)

N+1
Cheltuieli cu renovarea
Se
Nu se
capitalizeazã
capitalizeazã
609.107.045
609.107.045
-

(45.000)

(25.000)

(45.000)

(25.000)

(108.035.585)

(108.035.585)

(108.035.585)

(108.035.585)

Situaþia cheltuielilor cu amortizarea determinate prin
cele trei metode ºi reflectarea în contul de profit ºi pierdere
pentru exerciþiul 2004 este urmãtoarea:
Cheltuiala cu amortizarea linearã = 500.000.000 um. ×
10% = 50.000.000 um.
Cheltuiala cu amortizarea degresivã = 500.000.000 um
× 20% =100.000.000 um.
Cheltuiala cu amortizarea acceleratã = 500.000.000 um
× 50% =250.000.000 um.
Extras din contul de profit ºi pierdere
al exerciþiului 2004
– mii um –
Elemente
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu materii prime ºi
materiale consumabile
Cheltuieli salariale ºi sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat contabil

(239.664.624)

(239.664.624)

(239.664.624)

(172.604.763)

(172.604.763)

(172.604.763)

(172.604.763)

(45.000)

(65.000)

(45.000)

(25.000)

88.757.073

88.737.073

88.757.073

88.777.073

2. Referitor la cheltuielile cu amortizarea imobilizãrilor
corporale. Valoarea amortizabilã a unei imobilizãri trebuie
sã fie alocatã sistematic pe toatã durata de viaþã utilã a
respectivei imobilizãri. De regulã, metoda de amortizare
aleasã este cea care reflectã ritmul în care sunt consumate
avantajele economice viitoare, ca urmare a utilizãrii
activului respectiv. Companiile se prevaleazã de
posibilitatea de a opta pentru diferite metode de amortizare
care conduc, de cele mai multe ori, la rezultate diferite.
Exemplu:
La 31.12.2003, compania a achiziþionat un mijloc de transport, valoarea de intrare 500.000.000 um, durata de viaþã utilã
10 ani. Pentru alocarea sistematicã a valorii mijlocului de
transport, managerii companiei pot utiliza fie metoda de
amortizare liniarã, fie cea degresivã, fie cea acceleratã.

Amortizare
degresivã

Amortizare
acceleratã

609.107.045
(50.000)
(108.035.585)

609.107.045
(100.000)
(108.035.585)

609.107.045
(250.000)
(108.035.585)

(239.664.624)
(172.604.763)
88.752.073

(239.664.624)
(172.604.763)
88.702.073

(239.664.624)
(172.604.763)
88.552.073

Alegerea metodei de amortizare liniarã creeazã imaginea
unei companii mai performante. Este o imagine înºelãtoare,
deoarece în exerciþiul 2005 situaþia se modificã astfel:
Situaþia cheltuielilor cu amortizarea în anul 2005:
Cheltuiala cu amortizarea linearã = 500.000.000 um ×
10% = 50.000.000 um.
Cheltuiala cu amortizarea degresivã = 400.000.000 um
× 20% = 80.000.000 um.
Cheltuiala cu amortizarea acceleratã = 250.000.000 um
× 11% = 27.500.000 um.
Extras din contul de profit ºi pierdere
al exerciþiului 2005
– mii um –
Elemente

(239.664.624)

Amortizare
linearã

Cifra de afaceri
Cheltuieli cu
amortizarea
Cheltuieli cu materii
prime ºi materiale
consumabile
Cheltuieli salariale
ºi sociale
Alte cheltuieli de
exploatare
Rezultat contabil

Amortizare
linearã
609.107.045
(50.000)

Amortizare
degresivã
609.107.045
(80.000)

Amortizare
acceleratã
609.107.045
(27.500)

(108.035.585)

(108.035.585)

(108.035.585)

(239.664.624)

(239.664.624)

(239.664.624)

(172.604.763)

(172.604.763)

(172.604.763)

88.752.073

88.722.073

88.774.573

Spre deosebire de anul 2004, când metoda de amortizare
idealã era cea liniarã, în anul 2005 metoda degresivã
îmbunãtãþeºte performanþa companiei. Remarcãm, de
asemenea, cã utilizând metoda de amortizare liniarã
rezultatul este acelaºi, iar metoda acceleratã îl diminueazã.
3. Inginerii contabile privind reevaluarea imobilizãrilor
corporale
Deºi procesul de reevaluare a imobilizãrilor corporale
este la prima vedere unul obiºnuit, aceastã tehnicã poate
distorsiona performanþele companiei. Aflate în dificultate,
multe companii apeleazã la aceastã inginerie contabilã, ca
ultimã ºansã de ameliorare a performanþelor reflectate prin
situaþia modificãrilor capitalului propriu.
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terenurilor ºi mijloacelor fixe care a fost deja recunoscut
trebuie adãugate valorii contabile a activului numai atunci
când se estimeazã cã întreprinderea va obþine beneficii
economice viitoare suplimentare faþã de performanþele estimate iniþial ca fiind corespunzãtoare” (IAS 16, paragraful 23).
Exemplu:
Compania a renovat la începutul exerciþiului N clãdirea
în care îºi desfãºoarã activitatea compartimentul administrativ.
Clãdirea a fost achiziþionatã cu 18 ani în urmã, la o valoarea
de intrare de 500.000.000 um, durata de viaþã utilã fiind 20 de
ani. Cheltuielile cu renovarea au fost de 40.000.000 mii um.
Managerii apreciazã ca ridicat gradul de deteriorare al
clãdirii, fiind necesarã restaurarea ei pentru a se asigura
funcþionalitatea în continuare. Soluþia propusã este
necapitalizarea cheltuielilor cu renovarea. Pe de altã parte,
conducerea companiei intenþioneazã sã achiziþioneze un
sediu nou ºi sã îl vândã pe acesta, sperând ca prin renovarea
clãdirii sã creascã ºi valoarea ei de piaþã. Prin urmare ar
putea decide capitalizarea cheltuielilor cu renovarea.
Care va fi impactul asupra rezultatului? Capitalizarea
cheltuielilor cu renovarea are acelaºi impact asupra rezultatului
în exerciþiile financiare N ºi N+1 (considerãm cifra de afaceri ºi
celelalte cheltuieli constante), micºorându-l cu 45.000.000 um.
Decizia de imputare a cheltuielilor asupra rezultatului
exerciþiului N, va diminua rezultatul cu 65.000.000 um.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Exemplu:
Compania „Alfa” deþine o halã industrialã achiziþionatã la valoarea de 800.000.000 um; valoarea amortizatã 200.000.000 um.
Durata de viaþã utilã rãmasã este de 10 ani, iar metoda de
amortizare este cea liniarã. Managerii companiei decid la
începutul exerciþiului 2005, sã reevalueze imobilizarea,
valoarea justã fiind 900.000.000 um. Rezerva din reevaluare
va fi de 300.000.000 lei (900.000.000 lei – 600.000.000 lei).
Performanþa companiei înainte ºi dupã reevaluare,
evidenþiatã prin situaþia modificãrilor capitalului propriu este:
Extras din situaþia modificãrilor capitalului propriu
– mii um –
Elemente
Capital subscris
Rezerve din reevaluare
Total capitaluri proprii

Înainte de reevaluare
296.892.431
122.794.493
419.689.924

Dupã reevaluare
296.892.431
123.094.493
419.986.924

Reevaluarea imobilizãrilor amortizabile are ca efect majorarea
cheltuielilor cu amortizarea ºi, deci, o micºorare a rezultatului.
Amortizarea anualã înainte de reevaluare este de
60.000.000 um (600.000 × 10%), iar dupã reevaluare
90.000.000 um (900.000 × 10%). Astfel, rezultatul este
micºorat cu 30.000.000 um dupã reevaluare:
Extras din contul de profit ºi pierdere al exerciþiului 2005
– mii um –
Elemente
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu materii prime ºi
materiale consumabile
Cheltuieli salariale ºi sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat contabil

Înainte de reevaluare
609.107.045
(60.000)
(108.035.585)

Dupã reevaluare
609.107.045
(90.000)
(108.035.585)

(239.664.624)
(172.604.763)
88.742.073

(239.664.624)
(172.604.763)
88.712.073

Pentru a contracara diminuarea rezultatului, companiile
preferã sã reevalueze imobilizãrile neamortizabile.
Pentru a depãºi impedimentul micºorãrii rezultatului,
se poate apela la imputarea plusvalorii din reevaluare
asupra rezervelor din reevaluare. Prin aceastã modalitate,
amortizarea anualã de 90.000.000 um va majora cheltuielile
cu amortizarea 9.000.000 um ºi va diminua rezerva din
reevaluare cu 30.000.000 um (300.000.000 lei: 10 ani).
Prezentãm situaþia comparativã a Contului de profit ºi
pierdere ºi a situaþiei modificãrilor capitalului propriu
înainte ºi dupã reevaluare:
Extras din contul de profit ºi pierdere al exerciþiului 2005
– mii um –
Elemente
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu materii prime ºi
materiale consumabile
Cheltuieli salariale ºi sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat contabil

Înainte de
reevaluare

Dupã
reevaluare

Dupã
reevaluare*

609.107.045
(60.000)
(108.035.585)

609.107.045
(90.000)
(108.035.585)

609.107.045
(9.000)
(108.035.585)

(239.664.624)
(172.604.763)
88.742.073

(239.664.624)
(172.604.763)
88.712.073

(239.664.624)
(172.604.763)
88.793.073

* imputarea plusvalorii din reevaluare asupra rezervelor din reevaluare

Extras din situaþia modificãrilor capitalului propriu
– mii um –
Înainte de
Dupã
reevaluare
reevaluare
Capital subscris
296.892.431
296.892.431
Rezerve din reevaluare
122.794.493
123.094.493
Total capitaluri proprii
419.689.924
419.986.924
* imputarea plusvalorii din reevaluare asupra rezervelor
Elemente
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Dupã
reevaluare*
296.892.431
122.764.493
309.656.924
din reevaluare

Din exemplul prezentat observãm o creºtere a rezultatului
cu 81.000.000 um care, deºi artificialã, contribuie la atingerea
dezideratelor managerilor companiei. Aceºtia se preleveazã
de prevederile IAS 16 care la în paragraful 48 precizeazã cã
amortizarea aferentã unei perioade este în mod normal
recunoscutã ca o cheltuialã sau poate deveni parte a costului
unui alt activ, fãrã sã interzicã repartizarea parþialã a amortizãrii
asupra rezervelor din reevaluare.
Concluzii
Existenþa pe termen lung a unei întreprinderi depinde
de capacitatea acesteia de a genera un profit cel puþin
satisfãcãtor. Investitorii devin ºi rãmân acþionari într-o
companie dacã estimeazã cã dividendele ºi alte venituri
de capital de care vor beneficia vor fi mai mari decât
veniturile din alte plasamente cu un nivel de risc similar.
În acest context, profitul, ca indicator absolut al rentabilitãþi,
constituie atât premisa, dar ºi consecinþa unei afaceri.
Tocmai de aceea, evaluarea calitãþii profitului obþinut
trebuie sã constituie o preocupare permanentã atât pentru
managementul companiei, cât ºi pentru analistul care o
efectueazã. Libertatea de alegere a politicilor contabile de
cãtre managementul companiilor, care conduce la o majorare
sau la o micºorare a rezultatului, reprezintã în opinia noastrã
una dintre principalele limite informaþionale ale contului
de profit ºi pierdere. Mai mult, în practicã se întâlnesc cazuri
în care contabilii, prevalându-se de posibilitatea conferitã
de normele în vigoare de a efectua estimãri ºi previziuni ori
de a apela la tratamente contabile alternativ permise, recurg
la unele tehnici de contabilitate creativã aflate adesea la
limita legilor ºi reglementãrilor în vigoare.
Rãsunãtoarele scandaluri contabile, Xerox, Enron,
Parmalat, Tyco au accelerat procesul de reglementare
contabilã pentru prevenirea distorsionãrii performanþei
companiilor. Astfel, Organismul de normalizare contabilã
IASB a emis recent standardul internaþional de raportare
financiarã IFRS 2 „Plãþile bazate pe acþiuni”. Noua cheltuialã
introdusã, „plata bazatã pe acþiuni” reprezintã o modalitate
a companiilor de a pãstra angajaþii cheie, generând, în final,
tot o platã. Aceastã modalitate de participare a salariaþilor la
capitalurile proprii ale companiei, pe lângã faptul cã este
transparentã, nu denatureazã fluxurile de numerar.
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