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Cuvinte-cheie
Investiţii imobiliare, proprietăţi imobiliare, evaluare, cost, valoare justă,
performanţă, audit, contabilitate, raportare financiară, indicatori financiari.

Introducere
La fel ca oricare cercetător care se află la debutul unei activităţi ştiinţifice, ne-am
confruntat şi noi cu starea de necunoscut. Deşi punctul de pornire era conturat, finalitatea
demersului ştiinţific era dificil de previzionat, conştienţi fiind de complexitatea şi
dificultatea temei alese: ,,Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea investiţiilor
imobiliare şi implicaţiile acestora asupra raţionamentului profesional al auditorilor’’.
Necesitatea informării devine tot mai stringentă iar prin studiul nostru încercăm să
contribuim la dezvoltarea perspectivei de cercetare, prin aportul de informaţii prezentat. În
demersul nostru ştiinţific ne propunem să continuăm cercetările existente în domeniul
contabilităţii investiţiilor imobiliare şi a auditului financiar, prin următoarele aspecte:
-

prezentarea şi dezvoltarea noţiunii de investiţie imobiliară;

-

aprofundarea şi propunerea unor caracteristici noi a investiţiilor imobiliare;

-

recomandarea unor criterii de delimitare a investiţiilor imobiliare de proprietăţile
imobiliare;

-

evidenţierea problematicii în evaluarea iniţială şi ulterioară a investiţiilor
imobiliare;

-

determinarea rolului informaţiei contabile privind investiţiile imobiliare în
procesul decizional;

-

argumentarea şi recomandarea necesităţii de eliminare a discrepanţelor dintre
prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la contabilitatea
investiţiilor imobiliare;

-

determinarea rolului şi influenţei investiţiilor imobiliare în performanţa
economico-financiară a entităţii;

-

analiza comparativă a surselor de finanţare aflate la dispoziţia entităţii;

-

fundamentarea aspectelor teoretice privind structura de finanţare a investiţiilor
imobiliare;

-

examinarea deciziilor de finanţare şi costul investiţiei imobiliare;
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-

prezentarea modalităţilor de finanţare a investiţiilor imobiliare;

-

analiza metodelor de evaluare a investiţiilor imobiliare;

-

evidenţierea rolului auditului în evaluarea investiţiilor imobiliare şi impactul
asupra deciziei financiar-contabile;

-

analiza particularităţilor în evaluarea pentru raportarea financiară;

-

examinarea provocărilor intervenite în procesul de auditare al investiţiilor
imobiliare evaluate la valoarea justă;

-

abordarea problemelor survenite de prezentarea informaţiilor generale referitoare
la investiţii imobiliare în setul de situaţii financiare;

-

identificarea aspectelor problematice în contabilizarea tranzacţiilor de transfer şi
ieşire a investiţiilor imobiliare;

-

prezentarea procesului de verificare al evaluărilor;

-

abordarea empirică a investiţiilor imobiliare din perspectiva raţionamentului
profesional al auditorilor;

Actualitatea temei de cercetare este dată de următoarele aspecte:
-

evoluţia economiei României din ultimii doi ani;

-

în ultimul deceniu şi jumătate piaţa imobiliară din România a cunoscut evoluţii
dintre cele mai interesante;

-

cererea tot mai intensă de evaluare a investiţiilor imobiliare;

-

noile reglementări aduse de modul de impozitare a imobilelor;

-

lacunele reformei contabilităţii privind implementarea IFRS în România;

-

lacunele contabilizării investiţiilor imobiliare, în urma reglementărilor OMFP
1802/2014;

-

includerea investiţiilor imobiliare în bilanţul contabil;

-

importanţa de care beneficiază informaţiile oferite de auditori;

-

necesitatea gestionării eficiente a investiţiilor imobiliare;

-

insuficienţa prezentării informaţiilor legate de investiţiile imobiliare în lucrările
din literatura autohtonă şi străină.

Actualitatea aspectelelor amintite mai sus au determinat alegerea temei de cercetare.
Sub aspect structural, raportul este constituit din: introducere, motivaţia şi importanţa
cercetării, scopul şi obiectivele cercetării, stadiul cunoaşterii în domeniu, aria de cuprindere
a cercetării, metodologia cercetării ştiinţifice, şase capitole, bibliografie, lista figurilor şi a
tabelelor, lista abrevierilor, anexe.
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Pentru abordarea temei propuse, respectiv ,,Dezvoltări şi aprofundări privind
contabilitatea investiţiilor imobiliare şi implicaţiile acestora asupra raţionamentului
profesional al auditorilor’’, argumentele profesionale sunt reflectate de experienţa dobândită
ca urmare a calificărilor de auditor financiar, expert contabil şi evaluator autorizat.
La momentul finalizării prezentei lucrări adresez mulţumiri persoanelor care direct
sau indirect m-au sprijit şi susţinut în realizarea acestui demers ştiinţific. Mulţumirile se
adresează în primul rând domnului Profesor Universitar Doctor Sorin BRICIU, în calitate
de coordonator ştiinţific al acestei lucrări.

Motivaţia şi importanţa cercetării
Societatea mileniului trei este caracterizată prin resurse limitate, incertitudini,
speculaţii, răsturnări radicale de situaţie. Aceste procese îşi pun amprenta asupra entităţilor
sub toate aspectele pe care aceste procese le implică. Sistemul contabil a fost nevoit să
suporte şi el, la rândul lui, procese profunde de transformare pentru a putea face faţă
cerinţelor impuse de noile reglementări. Date fiind condiţiile actuale, termeni precum
diversificare, cunoaştere, internaţionalizare, globalizare sunt cei ce caracterizează contextul
în care majoritatea participanţilor îşi desfăşoară activitatea economică. Prin urmare, noua eră
a informaţiei impune un proces de regândire a afacerii astfel încât aceasta să reziste noilor
condiţii concomitent cu satisfacerea nevoilor clienţilor şi obţinerea unui profit maxim.
Aşadar, tot mai mulţi participanţi la viaţa economică ajung, de cele mai multe ori să îşi
regândească afacerea. În acest context capacitatea de performanţă a unei entităţi depinde tot
mai mult de cunoştinţele procesului decizional, dar şi a celui de execuţie. Se are în vedere
importanţa majoră de care trebuie să beneficieze informaţia contabilă în procesul decizional,
prin care se subînţelege că această activitate reprezintă punctul central al activităţii de audit.
Atât profesia de contabil cât şi cea de auditor s-a dezvoltat ca urmare a necesităţilor impuse
de evoluţia mediului de afaceri. Verificările realizate de auditori au căpătat un spaţiu
important în piaţa evaluării odată cu apariţia crizei pieţei imobiliare, în urma căreia auditorii
au urmărit cu atenţie sporită valorile proprietăţilor imobiliare aflate în patrimoniul entităţilor.
În studiul nostru, de o atenţie deosebită a beneficiat activitatea auditorului, prin rolul său în
activitatea financiar-contabilă, cât şi în eliminarea erorilor şi fraudelor, în vederea de a
conferi încredere în informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Rolul şi relevanţa
informaţiilor oferite de auditori prin intermediul raportului de audit, reprezintă un subiect
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foarte discutat, în ultimii ani, care a generat multe controverse în rândul teoreticienilor şi a
practicienilor.
În teoria economică contemporană se utilizează în mod frecvent concepte precum:
investiţia imobiliară, proprietate imobiliară, evaluarea investiţiilor. Aceste concepte
comportă, pentru profesionistul contabil, înţelesuri şi însuşiri diferite care transpuse în limbaj
contabil şi interpretate prin prisma aportului pe care îl aduc entităţii pot reflecta si reda întrun mod fidel situaţia financiară a acesteia. Definirea acestor concepte, clasificarea şi
metodologia evaluării investiţiilor imobiliare reprezintă procese care ridică unele dificultăţi
cauzate de noutatea acestor concepte.
Mai mult decât atât, odată cu reglementările aduse de O.M.F.P. 1802/2014 sunt
incluse în setul de situaţii financiare informaţii referitoare la investiţiile imobiliare. Datorită
caracterului lor de noutate s-au creeat discuţii la nivelul entităţilor naţionale, ale
normalizatorilor contabili şi ale evaluatorilor de investiţii. În acest context, s-a dorit o
prezentare unitară asupra recunoaşterii acestor active în situaţiile financiare şi, implicit,
pentru evaluarea lor credibilă. Aceste procese întreprinse au o importanţă aparte pentru
entităţi şi factorii externi (investitorii existenţi, potenţiali, organisme ale statului, etc). Fără
un proces de recunoaştere şi evaluare credibil, calitatea dar şi cantitatea informaţiei oferite
celor anterior menţionaţi nu ar influenţa într-un mod corect şi pertinent calitatea deciziilor.
De aceea informaţiile necesare fundamentării deciziilor trebuie atent analizate prin prisma
consecinţelor care pot afecta calitatea informaţiilor furnizate.
Printr-un set de norme precise si tehnici de recunoaştere a oricăror tranzacţii sau a altor
evenimente de natură economico-financiară sistemul contabil va putea furniza informaţii de
calitate necesare fundamentării deciziilor.
Elaborarea studiului de caz a avut ca obiectiv principal identificarea factorilor
determinanţi ai performanţelor entităţilor din sectorul imobiliar.
Abordările noastre teoretice şi practice vor încerca să ofere răspunsuri mai clare şi,
totodată, sintetizate în ceea ce priveşte recunoaşterea, evaluarea, şi analiza implicaţiilor
categoriei de investiţii imobiliare asupra rezultatelor entităţilor. Totodată, demersul nostru
va căuta stabilirea unei analize a influenţelor pe care raţionamentul contabil îl exercită în
prezentarea situaţiilor financiare.
Găsirea unei soluţii la această problemă comportă, la rândul ei, studierea unei
bibliografii destul de extinse întrucât problema identificării şi determinării influenţei
investiţiilor imobiliare este tot mai des întâlnită.
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Scopul şi obiectivele cercetării
Investiţiile reprezintă cel mai important factor ȋn strategiile de dezvoltare ale economiei
naţionale, cât şi a tuturor domeniilor şi ramurilor de activitate. Investiţiile imobiliare
reprezintă un activ care oferă posibilitatea de a valorifica raţional o proprietate imobiliară în
vederea atingerii performanţei. Pentru a atinge obiectivele stabilite de către entitate sunt
necesare abordări contabile şi utilizarea de strategii investiţionale ȋn activitatea de
management prin aplicarea de tehnici şi metode ştiinţifice. Tema de cercetare presupune
urmărirea şi prezentarea importanţei investiţiilor imobiliare pentru mediul economic.
Scopul acestui studiu constă ȋn dezvoltarea şi perfecţionarea aspectelor teoretice şi
practice privind deciziile de investiţii imobiliare orientate spre obţinerea performanţei
ridicate a unei entităţi.
Din punct de vedere teoretic, acest obiectiv este concretizat de următoarele sarcini:
-

analiza conceptului de investiţii imobiliare;

-

expunerea tipurilor de abordare a investiţiilor;

-

analiza conceptului de performanţă;

-

argumentarea rolului investiţiilor ȋn dezvoltarea durabilă a unei entităţi;

-

descrierea managementului investiţional al unei entităţi;

-

sistematizarea surselor de finanţare pe termen lung;

-

analiza comparativă a surselor de finanţare aflate la dispoziţia unei entităţi;

-

analiza elaborării strategiilor investiţionale ȋndreptate spre rentabilitate
economică.

-

analiza conceptului de valoare;

-

analiza conceptului de evaluare;

-

analiza importanţei, necesităţii şi scopului evaluării;

-

expunerea tipurilor de valori;

-

descrierea principiilor care stau la baza evaluării;

-

analiza metodelor de evaluare;

-

analiza procesului de evaluare;

-

expunerea reglementărilor verificării raportului de evaluare;

-

descrierea procesului de verificare;

-

analiza verificărilor realizate de auditori;

-

analiza procesului de auditare a imobilizărilor corporale;
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-

descrierea Standardului Internaţional de Audit 545 - ,, Auditul evaluărilor şi
prezentărilor de informaţii privind valoarea justă’’;

-

descrierea Standardului Internaţional de Audit 620 - ,, Utilizarea activităţii unui
expert din partea auditorului’’

-

prezentări de informaţii privind valoarea justă;

-

evaluarea rezultatelor procedurilor de audit.

Obiectivul principal al cercetării ȋl constituie investiţiile imobiliare, ca element de
bază ȋn dezvoltarea economică durabilă atât pe plan macroecomic cât şi microeconomic. O
atenţie sporită este acordată recunoaşterii, evaluării şi contabilizării investiţiilor imobiliare.
Principalul obiectiv poate fi realizat prin identificarea principalelor dificultăţi ce derivă din
definiţia investiţiilor imobiliare, clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea acestora. Evaluarea
are ca scop exprimarea unei opinii asupra valorii prin demersuri specifice, realizate de către
un profesionist sau o societate specializată. Prin evaluare nu se creează valoare, ci se
interpretează piaţa pentru a se ajunge la estimarea unei valori. Elementele amintite reprezintă
obiectul de studiu al cercetării şi pot aduce un aport la soluţionarea problemei ştiinţifice
privind stabilirea axelor de perfecţionare a contabilităţii investiţiilor imobiliare la evaluarea
iniţială şi ulterioară a acestora, la transferul şi ieşirea lor din entitate, precum şi la prezentarea
informaţiilor privind investiţiile imobiliare în setul de situaţii financiare.
Obiectivele particulare ce se vor atinge prin dezvoltarea acestei teze sunt:
-

analiza stadiului actual al cunoaşterii din zona investiţiilor imobiliare şi a
auditului;

-

sistematizarea cadrului conceptual şi teoretic ce vizează categoria investiţiile
imobiliare;

-

identificarea rolului auditului investiţiilor imobiliare prin analiza
caracteristicilor şi abordărilor acestui domeniu;

-

cercetarea modalităţilor de exercitare a activităţii de audit conform cu cerinţele
reglementărilor legislative naţionale şi internaţionale;

-

prezentarea importanţei investiţiilor imobiliare în dezvoltarea entităţii;

-

analiza modului în care investiţiile imobiliare, evaluarea şi auditarea acestora
contribuie la crearea de plus valoare a unei entităţi;

-

identificarea riscurilor care pot să apară în activitatea de audit şi analiza
modului în care acestea pot fi gestionate astfel încât să contribuie la
îmbunătăţirea procesului decizional;
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-

identificarea celor mai importante caracteristici ale raţionamentul profesional
adecvat al auditorului;

-

identificarea gradului de importanță al înţelegerii, evaluarii şi testării procesului de
determinare a evaluării activelor în auditarea investiţiilor imobiliare;

-

reliefarea celor mai relevante proceduri de audit a investiţiilor imobiliare;

-

reliefarea gradului de relevanță al utilizării serviciilor unui expert evaluator (ISA
620) de către auditor în scopul înţelegerii şi a evaluării riscurilor implicate de
evaluarea terenurilor şi a altor investiţii imobiliare;

-

determinarea percepţiei asupra datoriei auditorului de a verifica gradul de
conformitate al evaluărilor şi prezentările de informaţii privind valoarea justă a
investiţiilor imobiliare din situaţiile financiare ale entităţii faţă de cadrul aplicabil
de raportare financiară al entităţii;

-

reliefarea gradului de conformare al auditorului cu privire la verificarea aplicării
metodei entităţii pentru evaluările investiţiilor imobiliare la valoarea justă;

-

evaluarea riscului de denaturare semnificativă a evaluării şi prezentărilor de
informaţii prin valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi reliefarea ipotezelor de
bază;

-

studiu asupra reflectării investiţiilor imobiliare în situaţiile financiare ale unui
eşantion format de 29 de companii listate la BVB Bucureşti la nivelul anului
2014;

-

studiu privind investigarea percepţiei auditorilor asupra evaluării investiţiilor
imobiliare de către entităţi şi implicaţiile ei asupra raţionamentului profesional al
acestora.

Definirea, clasificarea şi delimitarea investiţiilor imobiliare nu sunt investigate
suficient de complex în literatura autohtonă şi străină. Ca urmare, cercetările noastre vor
încerca să contribuie la elucidarea şi fundamentarea direcţiilor de soluţionare a acestora.

Stadiul cunoaşterii în domeniu
Stadiul actual al cunoaşterii în problematica contabilizării investiţiilor imobiliare,
evaluării investiţiilor imobiliare, performanţei entităţii prezentate prin prisma investiţiilor
imobiliare şi a auditării acestora, derivă din numeroase studii de actualitate realizate, în
principal ale următorilor autori: Amarfii - Răilean N., Andronic C., Anghel I., Briciu S.,
Burja V, Burja C, Bunget O.C, Burguignon A., Căpraru B., Ciobanu A., Costea, V., Collings
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S., Crecană C., Dănescu T., Danziger, R., Diaz, B.A, Dragotă M., Freudenberg, M., Jianu I.,
Lebas, M., Lorino P. , Matiş D., Mihăilescu I., Mironiuc M., Morariu A., Munteanu C.,
Nicolescu, E, Onofrei M.., Pazitor T., Perez, S.M., Pereş I.,Petcu M., Popper L., Porter, M.E,
Stan S., Stanescu C., Stoian M., Socol A., Tamaş A., Timbuş R.,Ţurlea E., Vasilescu I.,
Vâlsan C..
În cadrul cercetării noastre au fost luate în considerare cercetările autorilor
nominalizaţi, precum şi prevederile Directivelor UE, IFRS şi OMFP 1802/2014.
Mediul competitiv în care entităţile îşi desfăşoară activitatea le obligă pe acestea să
aplice metode noi de contabilizare a aportului pe care elementele din patrimoniul său le poate
aduce în vederea creşterii imaginii entităţii în viziunea potenţialilor investitori. Aşadar,
practica contabilă este supusă schimbărilor mediului de afaceri, iar profesionistul contabil
trebuie nu numai să fie informat în acest nou domeniu, ci trebuie să fie deschis noutăţilor
aduse de recunoaşterea, evaluarea şi raportarea investiţiilor imobiliare şi a altor elemente.
Date fiind elementele menţionate anterior considerăm ca fiind o reală necesitate
sistematizarea întregului potenţial, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, date fiind
condiţiile economice actuale caracterizate de fenomenul internaţionalizării entităţilor din
România.
O mai bună cunoaştere a importanţei contabilizării investiţiilor imobiliare va crea
beneficii entităţilor din România care pot conduce la avantaje de pe urma acestora (ne
referim aici la prezentarea în diversele raportări a acestor elemente care vor conduce la un
plus de valoare pentru entitate şi, implicit, o mai bună imagine în faţa potenţialilor
investitori).

Aria de cuprindere a cercetării
În cadrul cercetărilor au fost investigate abordările fundamentale şi specifice privind:
definirea, clasificarea, recunoaşterea, evaluarea, contabilizarea, auditarea, investiţiilor
imobiliare, precum şi recunoaşterea acestora în setul de situaţii financiare.
În contextul demersului ştiinţific am parcurs următoarele etape:
-

alegerea temei de cercetare;

-

definirea problemei;

-

studiul bibliografiei aferente domeniul temei de cercetare;

-

conceperea planului de cercetare;

-

identificarea metodelor relevante de cercetare;
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-

cercetarea propriu-zisă;

-

analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute;

-

redactarea tezei de doctorat.

Mediul actual de afaceri este caracterizat de fenomene precum internaţionalizare,
globalizare care dau naştere competitivităţii între entităţi, toate încercând să facă faţă noutăţii
în domeniul de activitate dar, în acelaşi timp, să satisfacă şi cerinţele venite din partea
clienţilor. Date fiind noile condiţii şi în contextul unui grad diferit de dezvoltare între ţări,
respectiv între entităţile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul lor, se impune o mai bună
sistematizare a proceselor contabile referitoare la investiţiile imobiliare şi găsirea unui
răspuns în ceea ce priveşte stabilirea unui „numitor comun” în contabilizarea acestor
elemente. Prin urmare, scopul central îl constituie găsirea elementelor cu caracter comun
între diversele tipuri de sisteme contabile în ceea ce privesc procesele de recunoaştere,
evaluare şi raportare a investiţiilor imobiliare. Dată fiind noutatea abordării investiţiilor
imobiliare în sistemul contabil al ţării noastre, ne vom concentra atenţia asupra practicilor
contabile utilizate de entităţile autohtone. Finalitatea practică a acestei cercetări teoretice,
considerăm că va fi găsirea unui răspuns privind existenţa unei relaţii între investiţiile
imobiliare şi performaţa entităţii.

Metodologia cercetării ştiinţifice
Metodologia cercetării, în general, este un ansamblu de principii, etape, faze, metode,
tehnici şi instrumente de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor/proceselor
studiate.
Alegerea metodelor de cercetare în prezenta teze este în strânsă legătură cu
obiectivele stabilite şi depinde de natura fenomenelor supuse analizei. Metodele şi
instrumentele de cercetare variază de la un capitol la altul, fiind prezentate în cadrul acestui
paragraf obiectivele pe care ni le-am stabilit. Cercetarea s-a concentrat pe reliefarea rolului
investiţiilor imobiliare în legătura cu performanţa unei entităţi, precum şi pe rolul auditului
pentru investitori şi procesul decizional al entităţii. Exercitarea auditului reprezintă una din
cele mai elementare modalităţi prin care echipa de management se poate asigura de
certitudinea prezentării informaţiilor din situaţiile financiare.
Principalele categorii de surse de documentare au fost obţinute pe baza unei
documentări bibliografice şi webografice, sursele folosite fiind citate atât pe parcursul
lucrării cât şi în bibliografie.
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În cadrul documentării de tip bibliografic s-a avut în vedere consultarea de lucrări şi
articole din sfera: contabilităţii, auditului, evaluării precum şi a statisticii. Scopul acestei
documentări a fost de a defini şi clarifica noţiunile esenţiale abordate în cadrul cercetării,
precum şi a aspectelor teoretice referitoare la investiţii imobiliare, auditul investiţiilor
imobiliare, evaluarea investiţiilor imobiliare. Acest tip de documentare a stat la baza
elaborării planului de cercetare. Principalele surse de documentare au constat în: cărţi,
manuale, articole, monografii, teze de doctorat, atât cu caracter teoretic cât şi practic.
În cadrul documentării de tip webografic s-a avut în vedere ca lucrările alese să fie
reprezentative pentru tema aleasă şi totodată să fie de actualitate. Dezvoltarea sistemului
informaţional cu ajutorul internetului a condus la o documentare webografică, care a
constituit o sursă considerabilă de documentare.
În măsura posibilităţilor au fost consultate surse originale, autentice şi primare.
Activitatea de cercetare este motivată de următoarele:
-

necesitatea înţelegerii cadrului teoretic cu privire la tema analizată, denumită

cercetare pură sau cercetare fundamentală;
-

necesitatea descrierii situaţiilor din realitatea domeniului financiar-contabil,

implicând observaţii empirice asupra fenomenelor relevante- cercetare de tip
pozitivist.
În conformitate cu tipologia cercetării ştiinţifice prezentată de H.Simon, laureat al
premiului Nobel, cercetarea noastră face parte din sfera ştiinţelor economice, ca parte a
ştiinţelor sociale.
Metodologia cercetării ştiinţifice în contabilitate este o parte a metodologiei
cercetării în ştiinţele economice şi este formată din trei niveluri de metode:1
1. metode de maximă generalitate, specifice tuturor ştiinţelor;
2. metode proprii unui anumit grup de ştiinţe (ştiinţele economice);
3. metode

specifice

contabilităţii/auditului/fiscalităţii/analizei

economice/sistemelor informaţionale contabile.
În funcţie de tehnica utilizată am utilizat atât cercetarea de tip calitativ cât şi
cercetarea de tip cantitativ.
Pe parcursul lucrării, cercetarea calitativă a fost îmbinată cu cercetarea cantitativă şi
a urmărit descrierea fenomenelor studiate şi a utilizării deducţiei proprii în raport cu
raţionamentul logic astfel încât să se obţină cele mai temeinice explicaţii concretizate în

1

Ioan I.Andone (coord.), Metodologia cercetării în contabilitate, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011, p.12
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enunţuri. Cercetarea cantitativă a fost efectuată prin aplicarea modelelor şi metodelor
matematice şi statistice pe un eşantion de 29 entităţi în scopul validării ipotezelor cercetării.
Dată fiind complexitatea proceselor analizate, şi pentru o mai bună înţelegere a
fenomenelor, din punct de vedere temporal, în analiza acestora am folosit şi metodele
longitudinale. Prin urmare tipul de analiză a fost unul retrospectiv, abordarea noastră asupra
diverselor sisteme contabile urmărind contextul în care acest concept şi-a făcut apariţia atât
la nivel microeconomic, naţional cât şi internaţional.
Totodată în cadrul expunerii am încercat să realizăm o prezentare descriptivă
bazându-ne pe diverse informaţii statistice, pe date şi indicatori cu impact asupra acestui
fenomen.
La nivel microeconomic, am folosit studiile de caz bazate pe metoda
descriptiv/narativă, dar şi instrumentul de lucru concretizat în analiza legilor, hotărârilor şi
reglementărilor de natură economică.
Culegerea datelor şi informaţiilor necesare a fost realizată prin metoda observaţiei.
Considerăm că în cadrul acestei teme, metodele descriptive prezintă relevanţă,
deoarece procesele de definire, recunoaştere, evaluare, auditare şi raportare a investiţiilor
imobiliare prezintă particularităţi specifice. Pentru culegerea datelor, principala metodă
folosită a fost metoda observării, metodă mai întotdeauna aflată pe primul loc în cadrul
metodelor de cercetare şi mai ales observaţia ştiinţifică. Metoda observaţiei este metoda care
se conturează treptat pornind de la convingerea tot mai fermă că faptele îşi dezvăluie
semnificaţia lor prin contactul dintre ele. Prin observaţie se înţelege simpla constatare a ceea
ce este sau ceea ce se petrece. Această metodă a observaţiei a fost aplicată subiectului de
drept care este sistemul contabil prin reglementările sale (la nivel naţional, internaţional sau
american).
În cadrul derulării cercetării, combinarea metodei observaţiei structurate (cantitative)
şi a celei nestructurate (calitative) ne-a ajutat să sistematizăm şi să înţelegem mai bine modul
în care aceste elemente influenţează situaţiile financiare în care sunt cuprinse.
Analiza noastră, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, va încerca să ofere
răspunsuri cât mai clare şi, totodată sintetizate în ceea ce priveşte recunoaşterea, evaluarea,
auditarea şi implicaţiile investiţiilor imobiliare asupra rezultatelor entităţii.
În cadrul cercetării ne-am limitat la anumite probleme specifice temei noastre de
interes.
Considerăm că această lucrare reprezintă un punct de plecare în cercetările noastre
viitoare, atenţia orientându-se şi spre alte aspecte netratate în prezenta lucrare.
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Ca şi recomandări pentru cercetări viitoare, se doreşte construirea unui indice compozit
de performanță a entităţilor pentru evaluarea performanțelor, însă pentru 4 ani, 2012-2015,
prin analiza în componente principale multivariată specifică datelor de tip panel și
identificarea grupurilor de companii după perfomanțele lor. Ulterior se va urmări analiza
impactului investiţiilor imobiliare asupra performanței companiilor pe baza indicelui agregat
obținut anterior, prin analiza de regresie specifică datelor de tip panel.

Conţinutul succint al tezei
Obiectivul principal al cercetării ȋl constituie investiţiile imobiliare, ca element de bază
ȋn dezvoltarea economică durabilă atât pe plan macroecomic cât şi microeconomic. O atenţie
sporită este acordată recunoaşterii, evaluării şi contabilizării investiţiilor imobiliare.
Principalul obiectiv poate fi realizat prin identificarea principalelor dificultăţi ce derivă din
definiţia investiţiilor imobiliare, clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea acestora.
Elementele amintite reprezintă obiectul de studiu al cercetării şi pot aduce un aport la
soluţionarea problemei ştiinţifice privind stabilirea axelor de perfecţionare a contabilităţii
investiţiilor imobiliare la evaluarea iniţială şi ulterioară a acestora, la transferul şi ieşirea lor
din entitate, precum şi la prezentarea informaţiilor privind investiţiile imobiliare în setul de
situaţii financiare.
Definirea, clasificarea şi delimitarea investiţiilor imobiliare nu sunt investigate
suficient de complex în literatura autohtonă şi străină. Ca urmare, cercetările noastre vor
încerca să contribuie la elucidarea şi fundamentarea direcţiilor de soluţionare a acestora.
Introducerea justifică actualitatea temei alese şi determină scopul cercetării.
În capitolul I ,, Politicile de investiţii imobiliare şi performanţa economico-financiară
a entităţii” sunt examinate noţiunile de investiţii imobiliare şi performanţă, sunt prezentate
tipurile de abordare ale investiţiilor şi sunt indicate deciziile de investiţii.
În capitolul II ,,Aspecte teoretice, perspective practice şi abordări contemporane
privind finanţarea, contabilizarea şi analiza investiţiilor imobiliare” sunt cercetate
următoarele aspecte: sursele de finanţare aflate la dispoziţia unei entităţi, structura de
finanţare a investiţiilor imobiliare, modalităţile moderne de finanţare a investiţiilor
imobiliare, contabilizarea investiţiilor imobiliare.
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În capitolul III ,,Metode de evaluare a investiţiilor imobiliare” sunt examinate
noţiunile de evaluare şi valoare, sunt prezentate tipurile de valori sunt indicate principiile
care stau la baza evaluării şi sunt cercetate metodele de evaluare a investiţiilor imobiliare.
În capitolul IV ,,Noi valenţe cognitive privind rolul auditului în evaluarea investiţiilor
imobiliare şi impactul asupra deciziei financiar-contabile” sunt identificate provocările
întâmpinate în auditarea evaluărilor la valoarea justă. În acelaşi timp sunt analizate aspectele
legate de: particularităţile în evaluarea pentru raportarea financiară, procesul de verificare al
evaluărilor, raţionamentul auditorului şi impactul informaţiilor imobiliare asupra procesului
decizional.
În capitolul V ,,Abordarea empirică a investiţiilor imobiliare din perspectiva
raţionamentului profesional al auditorilor şi impactul asupra performanţei entităţilor” este
cuprins un studiu de caz care îşi propune identificarea factorilor determinanţi ai
performanţelor entităţilor din sectorul imobiliar şi construirea unui indice compozit al
performanţelor companiilor pe baza unui eşantion format de 29 de companii listate la BVB
Bucureşti la nivelul anului 2014 utilizând una dintre tehnicile de analiză multidimensională
a datelor, analiza în componente principale. De asemenea se va realiza o clasificare a
companiilor în funcţie de factorii determinanţi, prin care se evidenţiază cele mai importante
clase de performanţă. Totodată, se va realiza o analiză a performanţelor companiilor şi după
regiune şi secţiunea codului CAEN.
De asemenea, acest capitol şi-a propus investigarea percepţiei auditorilor ausupra
evaluării investițiilor imobiliare de către entități și implicațiile ei asupra raționamentului
profesional al acestora prin aplicarea unui chestionar unui eșantion format din 82 de
respondenți din totalul de 405 persoane, cu rată de succes de 20%.
În funcţie de obiectivele urmărite s-a elaborat un chestionar cu 24 de întrebări, unele
dintre ele cu itemi multipli. Construirea chestionarului şi formularea întrebărilor a
reprezentat faza cea mai importantă, astfel încât datele obţinute în urma aplicării acestuia să
poată fi prelucrate statistic.
În prima parte a chestionarului s-a urmărit aflarea anumitor informaţii generale
referitoare la auditor (profilul educațional, calificări profesionale, experiența în domeniul
auditului financiar, forma de organizare a activităţii de audit financiar, veniturile anuale
obţinute din activitatea de audit financiar, vârsta și sexul acestuia). Chestionarul continuă cu
secţiunea B, dedicată evaluării raţionamentului profesional al auditorului în auditarea
investiţiilor imobiliare formată din 12 întrebări. Chestionarul se încheie cu întrebări legate
de personalitatea auditorului. Acesta este prezentat în anexa A.
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Ca și tipuri de întrebări, în cadrul chestionarului, marea majoritate a întrebărilor sunt
întrebări inchise în care se încearcă să se găsească cele mai potrivite posibilităţi de răspuns,
acestea fiind prezentate ca variante. Au fost incluse şi câteva întrebări deschise sau parţial
deschise utilizate pentru a afla opinia persoanei intervievate fără a i se sugera posibile
variante: Q9, Q4, Q12, Q15, Q17, Q18, Q20, etc.
Ca și tipuri de scale utilizate în proiectarea chestionarului, au fost utilizate următoarele tipuri
de scale:
-

Scale nominale pentru întrebările:Q1, Q2, Q4, Q7, Q18, Q19;

-

Scale nominale dihotomice: Q7, Q15, Q16, Q20;

-

Scale ordinale:Q3, Q5, Q6, Q17,Q21, Q22, Q24;

-

Scală Likert: Q8, Q10,Q11, Q12, Q13, Q14, Q23.

Colectivitatea cercetată: Profesionişti auditori, persoane fizice şi juridice-membrii ai
C.A.F.R.
Volumul eşantionului: 82 persoane dintr-un total de 405 chestionare distribuite, cu o rata de
răspuns de 20,2%. Chestionarul a fost distribuit online în perioada 01.06.2016-30.06.2016.
Culegerea, verificarea şi prelucrarea datelor: odată completate chestionarele se trece la
codificarea şi constituirea tabelelor indivizi-variabile în vederea prelucrării şi analizei
ulterioare. Datele au fost introduse într-un fişier SPSS 18.0. Fiecare întrebare din chestionar
cu o singură variantă de răspuns s-a constituit într-o variabilă în fişier. În cazul întrebărilor
cu răspuns multiplu, răspunsurile „s-au scindat” în mai multe întrebări cu o singură variantă
de răspuns, iar acestea au constituit o variabilă în fişier.
În capitolul VI ,,Concluzii şi contribuţii proprii” sunt incluse: formularea unor
concluzii generale a cercetării ştiinţifice, sinteza rezultatelor cercetării efectuate de autor,
recomandări referitoare la dezvoltarea şi perfecţionarea contabilizării investiţiilor imobiliare
şi prezentarea succintă a aspectelor care se intenţionează a se cerceta ȋn viitor.
În baza cercetării teoretice efectuate au fost elaborate concluziile pe care s-a bazat
cercetarea empirică. În cadrul cercetării empirice, elementul de noutate adus aspectelor
studiate constau în:
-

Identificarea factorilor determinanţi ai performanţelor entităţilor care deţin investiţii
imobiliare;

-

Identificarea celor mai importante trăsături ale raţionamentului adecvat al auditorului
în auditarea investiţiilor imobiliare.
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Contribuţia personală a constat în analiza literaturii de specialitate referitoare la
investiţiile imobiliare, prin sintetizarea celor mai importante rezultate, acest lucru fiind
posibil prin consultarea a peste 176 surse bibliografice şi webografice.
În opinia noastră, domeniul contabil este un domeniu care trebuie tratat ca fiind
interdisciplinar, fiind în strânsă corelaţie cu mediul în care evoluează. Poate mai mult decât
oricare dintre disciplinele de studiu din sfera contabilităţii, auditul implică utilizarea
cunoştinţelor din contabilitate, dar şi din alte domenii precum: juridic, analiza economicofinanciară , matematica, etică, evaluare, informatică, etc. Auditul este privit nu numai ca o
materie interdisciplinară, dar şi ca un domeniu de activitate în care, în mod implicit, se impun
anumite rigori, standarde de pregătire profesională, o anumită conduită etică, de la care
auditorul nu se poate abate fără a avea repercursiuni. Analiza economico-financiară este
considerată de literatura de specialitate o disciplină intermediară între contabilitate şi
beneficiarii finali ai informaţiilor financiar-contabile, deoarece prin analiză se prelucrează şi
traduce informaţiile contabile în vederea interpretării şi ulterior valorificării acestora,
putându-se stabili un diagnostic de valoare, risc şi rentabilitate a entităţii.
Investiţiile imobiliare continuă să îşi manifeste importanţa în multe din domeniile de
activitate ale societăţii. Cunoaşterea în detaliu a acestui domeniu poate conduce la noi
modalităţi de abordare a acestui concept. Interdisciplinaritatea tezei este reliefată de
depăşirea graniţelor artificiale dintre domeniile ce analizează investiţiile imobiliare.

Concluzii, contribuţii proprii şi cercetări viitoare
Cercetările efectuate ȋn baza temei ,, Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea
investiţiilor imobiliare şi implicaţiile acestora asupra raţionamentului profesional al
auditorilor” permit formularea următoarelor concluzii:
-

O entitate performantă este acea întreprindere care creează valoare pentru acţionarii

săi, care îşi satisface clienţii, are în vedere opinia salariaţilor săi, şi se preocupă de
respectarea mediului natural;
-

Principalii ofertanţi de fonduri financiare pentru domeniul imobiliar sunt: băncile

comerciale, băncile ipotecare, instituţiile fincanciare în sistem mutual, instituţii financiare
nebancare care oferă şi produse de finanţare a domeniului imobiliar: credite imobiliare sau
leasing imobiliar, companiile de asigurări, fondurile de pensii, brokerii de credite ipotecare,
fondurile mutual specializate în investiţii de tip imobiliar şi instituţiile de transfer sau
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vehiculele financiare care sunt acele instituţii specializate în operaţiuni de titrizare a
creditelor ipotecare;
-

Decizia de investiţii este influenţată semnificativ de decizia de finanţare;

-

Investiţiile imobiliare în comparaţie cu alte categorii de investiţii sunt eterogene,

indivizibile şi au costuri ridicate de management;
-

În opinia noastră cea mai utilizată formă a leasingului imobiliar este cea de tip sale-

leaseback;
-

Principalul dezavantaj al leasingului imobiliar constă în faptul că în cazul încheierii

contractului de leasing, vânzătorul-utilizator nu poate beneficia de aprecierea valorii de piaţă
a imobilului;
-

Investiţiile în domeniul imobiliar care sunt susceptibile a beneficia de finanţare din

fonduri europene vizează în orincipal regenerarea zonelor defavorizate, investiţiile în
infrastructura imobiliară a IMM-urilor şi diversele investiţii concretizate în: reabilitări de
clădiri, sau ansamblu de clădiri, modernizări, restaurări, etc.;
-

Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte stadiul actual al pieţei şi

împrejurările existente la data bilanţului, şi nu la o dată anterioară sau viitoare;
-

Prin evaluare nu se creează valoare, ci se interpretează piaţa pentru a se ajunge la

estimarea unei valori;
-

Valoarea este creată prin interacţiunea a patru factori economici interdependenţi:

utilitatea, raritatea, dorinţa şi puterea efectivă de cumpărare;
-

Scopul procesului de evaluare este prezentarea unei opinii imparţiale asupra valorii,

prin care evaluatorul demonstrează că a luat în considerare toţi factorii care afectează în mod
substanţial valoarea;
-

Evaluatorii trebuie să aplice toate abordările care se potrivesc cu tema de evaluare şi

pentru care deţine datele necesare. Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte
stadiul actual al pieţei şi împrejurările existente la data bilanţului, şi nu la o dată anterioară
sau viitoare - se repetă fraza, propun eliminare sau reformulare;
-

Un investitor care achiziţionează o proprietate imobiliară ce generează venituri

modifică o sumă prezentă de bani pentru dreptul de a primi câştiguri în viitor;
-

Piața și investițiile imobiliare sunt riscante deoarece analiza și evaluarea lor necesită

specializări specifice. Terminologia este încă o barieră de comunicare în piața specifică;
-

Piața determină și susține utilizarea, cea mai bună utilizare determină valoarea de

piață. Datele de piață conduc la un ordin de mărime a valorii de piață, nicidecum la o estimare
rezonabilă.
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Obiectivul principal al studiului l-a reprezentat identificarea factorilor determinanţi
ai performanţelor companiilor din sectorul imobiliar şi construirea unui indice compozit al
performanţelor companiilor pe baza unui esantion format din 29 de companii listate la BVB
Bucureşti la nivelul anului 2014. De asemenea, s-a realizat o clasificare a companiilor în
funcţie de factorii determinanţi şi s-a reliefat cele mai importante clase de performanţă.
Totodată, s-a realizat o analiză a performanţelor companiilor şi după regiune şi secţiunea
codului CAEN.
Pentru aceasta, au fost aplicate metode de analiză multidimensională a datelor,
analiza în componente principale şi analiza cluster cu scopul identificării principalelor
variabile latente cu impact semnificativ asupra performanţelor companiilor selectate.
Rezultatele studiului au evidenţiat faptul că marja profitului net, gradul de îndatorare
generală, indicatorul de lichiditate generală şi ponderea investiţiilor imobiliare în cifra de
afaceri explică, cel mai bine performanţele financiare ale companiilor listate la BVB la
nivelul anului 2014.
Ca urmare a grupării companiilor după primele două componente ce recuperează
aproximativ 52% din varianţa variabilelor originale se evidenţiază companiile performante
BC Carpatica si Amonil care au un scor bun pe componenta „gradul de îndatorare generală”
şi SIF Moldova şi SIF Banat Crisana cu scoruri bune pe componenta „marja profitului net”.
Analiza cluster realizată dupa toţi cei patru indicatori sintetici reflectă existenţa
următoarelor clase de companii: Oltchim, Carpatica, Mecanica Fina, Alro şi Conted Dorohoi.
Prin analiza performanţei financiară a companiilor după valorile indicelui compozit
se constată faptul că o performanţă financiară peste medie o au companiile Romcarbon
Buzau, Biofarm, TeraPlast, Aerostar, Alro, SIF Moldova, Conted Dorohoi. La polul opus,
se află companiile Oltchim, Carpatica şi Amonil cu performanţe financiare slabe.
Analiza performanţelor companiilor după regiune reflectă faptul că, cele mai bune
performanţe medii financiare la nivelul anului 2014 sunt înregistrate de companiile din
regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Vest şi Nord-Vest, în timp ce performanţe slabe sunt
înregistrate de companiile din regiunile Sud şi Centru.
Analiza distribuţiei performanţelor medii ale companiillor după secţiunea codului
CAEN, conduce la faptul că performanţe bune au companiile din secţiunea ,,Industria
prelucrătoare şi tranzacţii imobiliare’’ precum şi ,,Intermedieri financiare şi asigurări’’. La
polul opus se află domenii precum producţia şi furnizarea de energie electrică, termică şi
gaze şi construcţii ce au companii cu performanţe slabe.
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Analiza performanţelor companiilor după diviziunea codului CAEN relevă faptul că
entităţile performante au diviziunea codului CAEN ,,Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte’’, ,,Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, respectiv industria
metalurgică şi fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice’’.
La polul opus se află companiile ce se ocupă de ,,Fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice’’, ,,Fabricarea altor mijloace, aparatelor transport’’ precum şi ,,Producţia şi
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer conditionat’’.
În urma aplicării chestionarului, se poate purcede la analiza empirică a răspunsurilor
oferite de respondenți care a evidențiat următoarele:
Cele mai importante trăsături ale raţionamentului adecvat al auditorului identificate
din răspunsurile auditorilor sunt: logic, nepărtinitor, independent dar şi precis. De asemenea,
raţionamentul trebuie să fie corect, fără a fi alterat de erorile contabile dar şi echilibrat,
armonizând experienţa cu cunoştinţele, intuiţia şi emoţiile.
Marea majoritate a respondenţilor alocă o importanţă mare înţelegerii, evaluării şi
testării procesului de determinare a evaluării în auditarea investiţiilor imobiliare dar şi
efectuării procedurilor de audit a investiţiilor imobiliare în evaluarea rezultatelor.
Din punct de vedere al relevanţei următoarelor proceduri/teste de audit a investiţiilor
imobiliare în vederea evaluării rezultatelor misiunii de audit, cei mai mulți auditori consideră
ca şi relevante în ordinea importanţei: existenţa investiţiilor imobiliare, prezentarea
informaţiilor, tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare, variaţia valorii juste a
investiţiilor imobiliare.
Însă majoritatea respondenţilor susţin că nu sunt de acord cu procesul apelării şi
utilizării serviciilor unui expert evaluator pentru a înţelege şi a evalua riscurile implicate de
evaluarea terenurilor şi a altor investiţii imobiliare și totodată cei mai mulţi consideră total
adevărată următoarea afirmaţie „Gradul în care o evaluare la valoarea justă este susceptibilă
de a fi denaturată constituie un risc inerent”.
Într-un procent covârşitor, respondenţii consideră că auditorul trebuie să verifice
dacă evaluările şi prezentările de informaţii privind valoarea justă a investiţiilor imobiliare
din situaţiile financiare ale entităţii sunt conforme cu cadrul aplicabil de raportare financiară
al entităţii si de asemenea auditorul trebuie să verifice dacă metoda entităţii pentru evaluarea
investiţiilor imobiliare la valoarea justă a fost aplicată cu consecvenţă.
De asemenea, o proporţie foarte mare dintre respondenţi consideră că riscul de
denaturare semnificativă a evaluării prin valoarea justă a investiţiilor imobiliare este afectat
într-o mare măsură atunci când auditorul nu evaluează dacă ipotezele semnificative utilizate
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de conducere la determinarea valorilor juste, asigură o bază rezonabilă pentru evaluările şi
prezentările de informaţii privind valoarea justă din situaţiile financiare.
În ceea ce priveşte caracteristicile ipotezelor ce ar trebui să stea la baza evaluărilor şi
prezentărilor de informaţii privind valoarea justă a investiţiilor imobiliare, ele trebuie sa fie:
complete, credibile şi relevante.
Marea majoritate a respondenţilor consideră util ca auditorul să verifice atât
evaluarea investiţiilor imobiliare pentru raportarea financiară cât şi pentru impozitare şi de
asemenea să propună ajustări în ceea ce priveşte investiţiile imobiliare în urma verificărilor
efectuate şi a constatării de erori contabile.
Cei mai mulţi respondenţi au definit “scepticism profesional” prin “circumspecţie”
respectiv “seriozitate”.
În urma analizei trăsăturilor de personalitate ale auditorilor, se poate constata faptul că:
-

cei mai mulţi consideră că rar se se îndoiesc de capacitatea lor de a lua decizii;

-

cei mai mulţi nu utilizează experienţele anterioare pentru evaluarea unui eveniment
actual;

-

cei mai mulţi nu sunt de acord cu faptul că dacă au luat o decizie, nu mai sunt
interesaţi de evenimentele actuale din jurul lor ce ar putea schimba viziunea asupra
problemei;

-

referitor la influenţarea evaluării finale prin raportarea la evaluarea iniţială, cei mai
mulţi consideră că, cele două evaluări ar trebui tratate independente fără nici o
legatură între ele.

Analiza diferenţelor de percepţie cu privire la caracteristicile raţionamentului profesional
în funcţie de vârsta şi experienţa în domeniul auditului financiar a reliefat existenţa unor
diferenţe semnificative astfel: trăsături precum caracterul logic, nepărtinitor, corect fără a fi
alterat de erorile contabile, ţintuit, ce determină decizia în urma unei alegeri între mai multe
opţiuni sunt apreciate a fi foarte imporante pentru cei cu vârste cuprinse între 23-30 ani, cu
o experienţa relativ relativ în domeniu.
De asemenea, diferenţe semnificative în ceea ce priveşte gradul de importanţă pe care îl
are evaluarea şi testarea procesului de determinare a evaluării acestor active în auditarea
investiţiilor imobiliare, precum şi efectuarea procedurilor de audit a investiţiilor imobiliare
în vederea evaluării rezultatelor au fost identificate iar persoanele juridice autorizate cu
angajaţi le apreciază ca fiind foarte importante.
Percepţia cu privire la relevanţa procedurii de audit a investiţiilor imobiliare a condus la
diferenţe semnificative pe grupe de vârstă. Astfel, procedura de audit privind existenţa
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investiţiilor imobiliare, recunoaşterea şi gruparea lor este considerată relevantă de cei cu
vârste de peste 45 de ani; în timp ce evaluarea la recunoaştere, amortizarea investiţiilor
imobiliare evaluate la cost, variaţia valorii juste a investiţiilor imobiliare şi cedarea
investiţiilor imobiliare sunt considerate relevante de cei cu vârste cuprinse între 35-45 de
ani.
Cei cu venituri anuale de peste 10000 lei/an consideră relevantă procedura de evaluare
la recunoaştere, în timp ce cei ce au experienţă de până în 10 ani în domeniu consideră
relevante procedurile privind existenţa investiţiilor imobiliare şi evaluarea la cunoaştere. Ca
şi grad de relevanţă, persoanele juridice autorizate cu angajaţi apreciază ca fiind relevante:
-

Evaluarea la recunoaştere;

-

Politica contabilă (modelul bazat pe valoarea justă versus modelul bazat pe cost);

-

Variaţia valorii juste a investiţiilor imobiliare;

-

Cedarea investiţiilor imobiliare;

-

Prezentarea informaţiilor.

Au fost identificate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte gradul de relevanţă al
procedurilor de audit a investiţiilor imobiliare în funcţie de trăsăturile de personalitate. Astfel
cei care sunt foarte încrezători în capacitatea lor de a decide, consideră relevante procedurile
de amortizare a investiţiilor imobiliare evaluate la cost şi tratamentul contabil al cheltuielilor
ulterioare şi a eventualelor transferuri.
Cei care în general nu se bazează pe o abordare cunoscută dar ineficientă, consideră
relevante următoarele proceduri de audit: Politica contabilă (modelul bazat pe valoarea justă
versus modelul bazat pe cost), Variaţia valorii juste a investiţiilor imobiliare, Tratamentul
contabil al cheltuielilor ulterioare şi a eventualelor transferuri, Cedarea investiţiilor
imobiliare precum şi Prezentarea informaţiilor.
Astfel cei care nu sunt de acord cu afirmaţia” Am luat o decizie. Nu mă deruta cu
realitatea!" tind să aprecieze ca şi relevanţă procedura de audit de cedare a investiţiilor
imobiliare.
Auditorii care în general apelează într-o mică măsură la o evaluare iniţială atunci
când realizează o evaluare finală a unei situaţii/eveniment consideră ca şi relevante
procedurile de audit precum:
existenţa investiţiilor imobiliare, recunoaşterea şi gruparea lor, politica contabilă (modelul
bazat pe valoarea justă versus modelul bazat pe cost), variaţia valorii juste a investiţiilor
imobiliare, tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare şi a eventualelor transferuri.
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În ceea ce priveşte utilizarea serviciilor unui expert evaluator (ISA 620) de către auditor
în scopul înţelegerii şi a evaluării riscurilor implicate de evaluarea terenurilor şi a altor
investiţii imobiliare, persoanele juridice autorizate fără angajaţi consideră foarte importantă
utilizarea serviciilor unui expert evaluator, spre deosebire de cei ce au regim de colborare cu
alţi auditori coordonatori de misiune.
În ceea ce priveşte afirmaţia „Gradul în care o evaluare la valoarea justă este susceptibilă
de a fi denaturată constituie un risc inerent”, sunt total de acord cu ea cei care a o experienţă
relativ redusă. De asemenea cei ce percep această evaluare de a fi denaturată ca fiind un risc
iminent sunt cei care în general utilizează rar o abordare cunoscută într-o evaluare chiar dacă
aceasta nu este bună, care sunt receptivi la schimbare, care se raportează într-o mică măsură
la o evaluare iniţială atunci când fac o evaluare finală a unei situaţii, şi care în general au rar
momente de îndoială cu privire la capacitatea lor de a lua bune decizii.
În ceea ce priveşte gradul în care este afectat riscul de denaturare semnificativă a evaluării
şi prezentărilor de informaţii prin valoarea justă a investiţiilor imobiliare atunci când
auditorul nu evaluează dacă ipotezele semnificative utilizate de conducere la determinarea
valorilor juste, asigură o bază rezonabilă pentru evaluările şi prezentările de informaţii
privind valoarea justă din situaţiile financiare, persoanele juridice autorizate fără angajaţi
consideră că acest risc de denaturare va fi afectat în mare măsură. De asemenea cei care
consideră că acest risc de denaturare semnificativă a evaluării şi prezentărilor de informaţii
prin valoarea justă a investiţiilor imobiliare va fi afectat în mare măsură sunt în general cei
care utilizează rar o abordare cunoscuta intr-o evaluare chiar daca aceasta nu este buna, care
sunt receptivi la schimbare, care se raportează într-o mică măsură la o evaluare iniţială atunci
când fac o evaluare finală a unei situaţii, şi care în general au rar momente de îndoială cu
privire la capacitatea lor de a lua bune decizii.
Cei mai mulţi respondenţi ce consideră că este în sarcina auditorului să verifice dacă metoda
entităţii pentru evaluările investiţiilor sale imobiliare la valoarea justă este aplicată cu
consecvenţă sunt de asemenea de părere că auditorul trebuie să verifice dacă evaluările şi
prezentările de informaţii privind valoarea justă a investiţiilor imobiliare din situaţiile
financiare ale entităţii sunt conforme cu cadrul aplicabil de raportare financiară al entităţii.
Astfel, cei mai multi dintre cei care consideră că este în sarcina auditorului sa verifice dacă
evaluările şi prezentările de informaţii privind valoarea justă a investiţiilor imobiliare din
situaţiile financiare ale entităţii sunt conforme cu cadrul aplicabil de raportare financiară al
entităţii sunt de parere că ipotezele ce stau la baza evaluărilor şi prezentărilor de informaţii
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privind valoarea justă a investiţiilor imobiliare trebuie să fie în mod fundamental credibile
şi neutre.
Iar dintre cei ce consideră că auditorul trebuie să evalueze dacă metoda entităţii pentru
evaluările investiţiilor sale imobiliare la valoarea justă este aplicată cu consecvenţă
consideră de asemenea că ipotezele ce formează baza unei metode de evaluare trebuie să fie
credibile, neutre şi complete.
Ca şi recomandări pentru cercetări viitoare, se doreşte construirea unui indice compozit
de performanță a companiilor pentru evaluarea performanțelor, însă pentru 4 ani, 2012-2015,
prin analiza în componente principale multivariată specifică datelor de tip panel și
identificarea grupurilor de companii după perfomanțele lor. Ulterior se va urmări analiza
impactului investitiilor imobiliare asupra performanței companiilor pe baza indicelui agregat
obținut anterior prin analiza de regresie specifică datelor de tip panel.
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