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Abstract

Currently, the economic environment is significantly affected by the COVID-19 pandemic. The effects are 
visible in the area of accounting and financial reporting policies and practice as well. The aim of this 
article is to show how accounting estimates can be affected by the current macroeconomic context 
and the COVID-19 crisis. The discussion focuses especially on the area of accruals reported to cover the 
risk of uncollectable receivables, as addressed in IFRS 9 Financial Instruments. The example illustrates 
specific risks generated by the higher uncertainty in the economic environment caused by the COVID-19 
crisis and by the customers’ issues with liquidity in these times. The overall conclusion is that financial 
statements related to the pandemic period have to be carefully reviewed as they are subject to accounting 
measurement estimates that could be significantly affected by discretionary professional judgment or 
by the lack of suficient guidelines provided by enforcement authorities.
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Ü Introducere
Criza actuală generată de pandemia de COVID-19 a obligat mediul economic să îşi testeze limitele privind 

flexibilizarea modelelor de afaceri şi alinierea la dinamica impusă de incertitudinea economică. Modalităţile în 
care fiecare companie a operat în acest sens diferă, având în vedere valenţele cadrului instituţional naţional, 
spe cificul domeniului de activitate şi caracteristicile modelului de afaceri. Totodată, strategiile de comunicare 
fi nanciară şi modalităţile de sporire a transparenţei financiare a companiilor, cu precădere a celor listate la bursă, 
au avut de suferit.

Teoriile finanţelor comportamentale, cum este cazul teoriei prospectului, dezvoltată de Kahneman & Tversky 
(1979), sau cel al ipotezei pieţelor de capital adaptive, dezvoltată de Lo (2017), îşi regăsesc actualitatea în zilele 
noastre. Dacă cea de-a doua subliniază faptul că aşteptările investitorilor se vor ajusta continuu raportat la 
schim bările survenite la nivelul pieţelor de capital, teoria semnalelor este cea care atrage atenţia managerilor 
că strategiile investiţionale sunt condiţionate de calitatea semnalelor transmise de aceş tia la nivelul pieţelor 
de capital, prin intermediul mecanismelor şi instrumentelor de comunicare şi raportare financiară.

În condiţiile de incertitudine create de actuala criză generată de pandemie, rolul comunicării financiare 
devine fun damental în conturarea unei imagini rezonabile a poziţiei şi performanţelor financiare ale companiilor 
listate. În consecinţă, în cadrul acestui articol ridicăm problema oportunităţii unor entităţi de a transmite semnale 
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false privind sustenabilitatea modelului lor de afaceri, concretizate în comunicările şi ra portările financiare trans-
mise actorilor care activează pe pieţele de capital. În aceste circumstanţe, rapoartele anuale pu blicate devin 
ve ritabile instrumente de comunicare financiară. Totuşi, calitatea rapoartelor anuale trebuie analizată cu atenţie 
în contextul efectelor implicite generate de politicile discreţionare de raportare finan ciară menite să cosmetizeze 
poziţia şi performanţele financiare ale companiilor.

Cuvinte-cheie desprinse din literatura de specialitate privind premisele şi consecinţele 
pandemiei de COVID-19 asupra raportării financiare

Sursa: Proiecţia autorilor.

În figura de mai sus, cu ajutorul platformei VOSviewer, am realizat o reprezentare grafică a principalelor 
aspecte abordate în literatura de specialitate până în acest moment în ce priveşte premisele şi consecinţele 
pan demiei actuale la nivelul deciziei de exploatare, al deciziei de investiţii şi al celei de finanţare a companiilor. 
Cuvintele-cheie incluse în articolele analizate scot în evidenţă un interes sporit al cercetătorilor pentru manage-
mentul riscului, sustenabilitatea modelelor de afaceri, percepţiile conturate de investitori şi stakeholderi privind 
continuitatea şi viabilitatea modelelor de afaceri, volatilitatea mediului economic etc.

Ü Literatura de specialitate

După cum semnala Dumitrescu (2014), contabilitatea de tip big bath (big bath accounting) reprezintă o 
modalitate practică utilizată de manageri pentru a-şi curăţa situaţiile financiare de elementele de bilanţ care 
sunt scontate a aduce pierderi viitoare companiei. Având în vedere efectele nefaste ale pandemiei de COVID-19, 
care au condus inclusiv la o criză economică de moment, managerii se aşteptau să înregistreze rezultate financiare 
negative. În consecinţă, aceştia găsesc oportună cosmetizarea situaţiilor financiare, prin scoaterea din evidenţă 
a unor elemente de activ sau a unor elemente de angajament privind datoriile înregistrate în prealabil.

Această tehnică de big bath accounting este consacrată în literatura de specialitate. În cadrul unui studiu 
întreprins în rândul specialiştilor, realizat de Mulford & Comiskey (2002), autorii relevă faptul că strategia de 
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big bath accounting reprezintă a doua opţiune pentru manageri în cadrul unei liste de tehnici de management 
al câştigurilor. Pe de altă parte, Jones (2011) stabileşte că această metodă este mai puţin întâlnită în rândul 
teh  ni cilor utilizate frecvent în cazul marilor scandaluri de fraudare a situaţiilor financiare, managerii preferând 
tehnicile de capitalizare a cheltuielilor sau raportarea de provizioane contabile.

Indiferent de tehnicile de contabilitate creativă implicate în procesul de raportare financiară, în România 
se dovedeşte că există o discrepanţă între percepţia profesioniştilor şi cea a studenţilor care au beneficiat de 
cursuri în aria contabilităţii creative şi a raportării financiare (Cernuşca et al., 2016). Aceste observaţii nu fac 
decât să susţină necesitatea promovării şi reglementării unui cadru cultural propice la nivelul profesiei contabile 
care să asigure un comportament al profesioniştilor în linie cu cerinţele minime de etică profesională (Hope & 
Wang, 2018). În acest fel, experienţa şi competenţa profesioniştilor, reprezentând elemente adiţionale faţă de 
cunoştinţele teoretice ale studenţilor, trebuie să se subscrie Codului etic al profesioniştilor contabili.

Graniţa care delimitează practicile de contabilitate creativă este extrem de sensibilă. În literatura de specia-
litate se ridică problema diferenţierii elementelor de contabilitate creativă de cele de fraudă, un element-cheie 
fiind conformitatea practicii contabile cu standardele profesionale de etică şi politicile interne de conformitate. 
Alegerea discreţionară a politicilor de raportare financiară poate fi cauzată de un cadru legislativ care nu defineşte 
suficient o anumită speţă. Pe de altă parte, raţionamentul profesional câştigă teren în proiec tarea şi implementarea 
politicilor de raportare financiară ale companiilor. De aceea, atâta timp cât tehnicile de contabilitate creativă sunt 
utilizate pentru a reflecta o imagine fidelă a situaţiei financiare a entităţilor, acestea pot fi conside rate necesare.

Arens et al. (2012) atrăgeau atenţia că în cadrul triunghiului fraudei presiunea este ele men tul central în 
jus tificarea unor practici de raportare financiară frauduloasă. Atât Mulford & Comiskey (2002), cât şi Jones (2011) 
semnalau faptul că managerii procedează, de regulă, la tehnica de big bath accounting fie în cazul achiziţiilor 
de companii, cum este situaţia deprecierii fondului comercial, fie în cazul în care directorul exe cutiv se schimbă, 
noul manager dorind să pornească de la un moment zero, asigurându-şi premisele prielnice pentru performanţe 
viitoare pozitive. Ambele situaţii plasează managerii în centrul atenţiei. Cu toate acestea, se dovedeşte că abili-
tăţile manageriale ale managerilor executivi sunt esenţiale în an ga jarea în asemenea tran zacţii, întrucât managerii 
cu performanţe mai slabe sunt cei care preferă o astfel de cale (Pierk, 2020).

Totuşi, după cum remarca şi Fedyk & Khimich (2018), există o tendinţă în rândul entităţilor de a proceda 
la tehnici de big bath accounting în momentul în care realizează că acestea pot fi justificate pe fondul unei prac  tici 
similare comune în cadrul unui cluster de firme similare. Astfel, efectul de turmă îndeamnă aceste com panii să 
procedeze la cosmetizarea situaţiilor financiare, fie prin raportarea unui nivel de negative discretionary accruals 
peste aşteptări, fie prin ajustarea elementelor de activ prin diferite variante de derecunoaştere (write-offs), prin 
care se doreşte raportarea în avans a unor pierderi viitoare scontate privind aceste active, cum este cazul depre-
cierii ac tivelor generate de schimbarea ipotezelor utilizate în evaluarea contabilă.

Pandemia de COVID-19 generează presiune asupra managerilor, întrucât veniturile sunt profund afectate, 
iar costurile fixe se traduc în cel mai fericit caz prin rate extrem de reduse de rentabilitate economică. Aceste 
pre mise reflectă condiţii favorabile angajării managerilor în utilizarea a diferite tehnici de contabilitate, printre 
care se numără şi cosmetizarea situaţiilor financiare prin metoda big bath accounting. În acest sens amintim 
stu diul lui Fiechter & Meyer (2010), care subliniau că băncile cu performanţe mai slabe se angajaseră în cosmeti-
zarea situaţiilor financiare aferente perioadei recentei crize economice prin apel la tehnici de big bath accounting. 
Mai mult, Ozili & Arun (2020) atrag atenţia asupra faptului că există firme care beneficiază de sub venţii şi care 
optează pentru cosmetizarea situaţiilor financiare prin apel la tehnica de big bath accounting tocmai pentru a 
amâna efectul acestor granturi acordate la nivelul performanţelor financiare ale exerciţiilor vii toare.

Există studii care atestă că alegerea politicilor de raportare financiară este de regulă justificată prin referire 
la cadrul conceptual de raportare financiară, mai ales în cazul politicilor privind evaluarea contabilă a ele mentelor 
situaţiilor financiare (Nobes & Stadler, 2015). Cu toate acestea, autorii atrag atenţia asupra faptului că politicile 
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contabile de evaluare sunt cel mai des justificate în cadrul situaţiilor financiare. Motivul este că aces te politici 
im plică un grad mai sporit de subiectivism, mai ales în cazul în care evaluarea unor elemente ale situaţiilor 
finan ciare este realizată prin apel la modelele de tip mark-to-model, care presupun estimări con tabile interne, 
ra portare insuficientă la informaţii externe extrase de pe pieţele de capital sau alte surse alter na tive de comu-
nicare financiară. Efectul unor asemenea opţiuni contabile discreţionare este relevat şi de studiul lui Cheng et al. 
(2019), care atestă că dezastrele naturale reprezintă un punct de referinţă prielnic pentru manageri în dorinţa 
lor de a-şi îndeplini indicatorii de performanţă în perioada viitoare, tocmai pe fondul angajării în ma nipularea 
si tuaţiilor financiare prin utilizarea tehnicilor specifice de big bath accounting.

Totuşi, există studii care confirmă diferite tipare de comunicare utilizate de manageri în raportarea rezul-
tatelor economice, inclusiv în condiţii de criză. În aceste circumstanţe, nu mai este suficientă evaluarea informaţiei 
contabile din perspectiva caracteristicilor fundamentale prevăzute de cadrul conceptual de raportare financiară, 
ci este nevoie şi de aprecierea discursului adoptat de manageri, mai ales în secţiunea notelor la situaţiile finan-
ciare de sinteză. Studiul lui Hope & Wang (2018) relevă faptul că managerii îşi schimbă opţiunea pentru un grad 
de transparenţă financiară sporit din momentul în care se angajează în tehnici de big bath accounting. În aceste 
condiţii, ei preferă utilizarea unui limbaj extrem de pozitiv, care urmăreşte conturarea unui discurs ge neralizat, 
evitând diseminarea în cadrul situaţiilor financiare a unor aspecte factuale, bazate pe informaţii fiabile şi relevante.

În condiţiile pandemiei de COVID-19, atât firmele Big4, cât şi organisme de reglementare precum IASB sau 
ESMA la nivel european au subliniat importanţa unei transparenţe financiare coerente, concise şi clare privind:

l ipotezele utilizate în raportarea financiară şi schimbările care au survenit în urma declanşării pandemiei;
l impactul generat de aceste schimbări la nivelul estimărilor contabile;
l raţionamentul profesional utilizat în pregătirea situaţiilor financiare;
l analiza de senzitivitate asupra estimărilor contabile, condiţionate de ipotezele folosite în raportarea 

fi nanciară, prin care se oferă utilizatorilor informaţiei contabile implicaţiile managementului riscurilor şi eficaci-
tăţii sistemelor de control intern asupra poziţiei şi a performanţelor financiare raportate.

Ü Rezultate şi discuţii

Asemenea dezastrelor naturale, pandemia de COVID-19 are efecte asupra activităţii economice a compa-
niilor. Incertitudinea mediului economic nu permite profesioniştilor să realizeze estimări contabile fiabile. Efectele 
nefaste ale pandemiei se resimt şi la nivelul practicilor de raportare financiară. Acestea reprezintă premise soli-
de pentru manageri să se angajeze în efectuarea de tehnici de big bath accounting, tocmai pentru că rezultatele 
negative sunt preconizate. Deteriorarea mai accentuată a performanţelor financiare curente este de preferat având 
în vedere că impactul unor rezultate negative ulterioare crizei poate genera efecte economice mai importante.

n O imagine a universului strategiilor de big bath accounting

În Tabelul 1 amintim câteva astfel de operaţiuni contabile, menite să recunoască cheltuieli în avans şi să 
amâne venituri, tocmai pentru a reduce rezultatul contabil al exerciţiului curent şi a crea premisele unui rezultat 
contabil maximizat aferent perioadei imediat următoare.

Tabelul 1. Exemple de operaţiuni de tip big bath accounting

Operaţiuni contabile Standard

ü Reduceri excesive (write-down) ale stocurilor, de principiu la nivelul valorii 
realizabile nete, pe fondul unei scăderi a preţurilor pieţei pe termen scurt

IAS 2

ü Derecunoaşterea (write-off) excesivă a stocurilor nevandabile (obsolence),
în condiţiile unei incertitudini sporite la nivelul pieţei, care nu permite 
managerilor să estimeze în mod rezonabil gradul de valorificare

IAS 2
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Operaţiuni contabile Standard

ü Anularea (write-off) ponderii semnificative a creanţelor comerciale incerte, 
tocmai pentru a elimina din bilanţ creanţele cu probabilitate redusă de colectare 
în viitor

IFRS 9

ü Supraevaluarea provizioanelor de restructurare IAS 37

ü Accelerarea deprecierii imobilizărilor financiare, echipamentelor de 
producţie, clădirilor, goodwillului, stocurilor etc., menite să suplimenteze 
semnificativ cheltuielile cu deprecierea

IAS 36

ü Vânzarea imobilizărilor corporale care înregistrează cheltuieli suplimentare 
cu amortizarea

IAS 16

ü Accelerarea amortizării imobilizărilor corporale prin modificarea duratei
de viaţă (useful life) sau a valorii reziduale (residual value) a acestora

IAS 16

ü Recunoaşterea cheltuielilor excepţionale şi extraordinare de tip one-time 
event

IAS 1

IAS 10

ü Recunoaşterea contractelor oneroase, în condiţiile modificării parametrilor 
economici iniţiali agreaţi prin contract cu clienţii

IAS 37

ü Reclasificarea activelor şi datoriilor contingente, având în vedere noile 
condiţii economice generate de pandemia de COVID-19

IAS 37

ü Prezentarea pierderilor care decurg din restructurarea creditelor bancare din 
cauza neîndeplinirii condiţiilor contractuale privind indicatorii de performanţă 
agreaţi în prealabil (debt covenants)

IFRS 7

Sursa: Proiecţia autorilor.

Operaţiunile de big bath accounting au ca obiectiv final manipularea indicatorilor de rentabilitate a acţiu-
nilor emise de o entitate economică (Stolowy & Breton, 2004). Aceste operaţiuni se traduc în ajustări artificiale 
ale situaţiilor financiare, fără a avea ca suport tranzacţii economice reale. Totodată, Scott (2007) atrăgea atenţia 
asupra faptului că tehnicile contabilităţii de tip big bath se pretează la situaţii excepţionale, cum este cazul unor 
crize precum cea generată de pandemia de COVID-19. Pe de altă parte, tehnica de nivelare a câştigurilor trebuie 
utilizată în mod constant, de la un an la altul, pentru ca managerii să transmită semnale investitorilor privind 
o evoluţie constantă a câştigurilor şi să contureze premisele unei dezvoltări sustenabile a com paniilor pe care 
le conduc. Totuşi, strategia de nivelare a câştigurilor contabile (income smoothing) este într-o relaţie de substituţie 
cu cea de big bath accounting. În cazul în care managerii deţin infor maţii favorabile unor performanţe viitoare 
po zitive, este potrivită utilizarea strategiei de nivelare a câştigurilor.

Cu toate acestea, tehnica de big bath accounting are limitele sale. O astfel de limită este dată de constrân-
gerile impuse de instituţiile de credit firmelor care au contractat în trecut un împrumut ale cărui condiţii de 
acor dare prevedeau şi o limitare a unei serii de indicatori economici esenţiali în decizia de finanţare (Armstrong 
et al., 2010; Christensen & Nikolaev, 2012). O altă limitare o reprezintă stimulentele fis cale de care companiile 
pot beneficia, având în vedere că baza fiscală este redusă semnificativ ori că societăţile raportează un rezultat 
ne gativ neimpozabil.

În continuare vom ilustra efectele unei operaţiuni care se încadrează într-o strategie de big bath accounting 
adoptată de manageri pentru a spori câştigurile viitoare şi pentru a ameliora indicatorii economici de care de-
pinde costul de finanţare pe care o companie îl poate obţine.
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n Implicaţiile strategiei de big bath accounting asupra rezultatului contabil

Studiu de caz

O companie listată la bursă procedează la înregistrarea unei deprecieri de valoare (write-down) a cre an-
ţelor, având în vedere că, odată cu declanşarea pandemiei de COVID-19, probabilitatea de necolectare în viitorul 
apropiat se estimează că se dublează, ţinând cont că managerii apreciază că o asemenea strategie nu presupune 
cos turi adi ţionale pentru societate faţă de cele deja cunoscute generate de efectele negative ale pandemiei.

La determinarea provizioanelor aferente creanţelor interne s-a luat în calcul următoarea distribuţie de 
pro babilităţi estimate de colectare a creanţelor, în funcţie de grupa de vechime, stabilită pe baza unor analize 
efec tuate conform datelor aferente exerciţiului financiar 2018.

Tabelul 2. Distribuţia creanţelor comerciale aferente anului 2018

Întârziere la plată (zile) 1-30 31-60 61-120 121-270 > 270

Pondere (%) 85,00 64,75 36,90 24,00 15,65

Se neglijează efectul factorului timp, luând în considerare vechimea creanţelor comerciale raportate la ni-
velul situaţiei poziţiei financiare. Totodată, compania nu acordă nicio reducere comercială sau financiară clienţilor.

Soldul creanţelor comerciale raportate la nivelul anului 2019 este de 2.435.000 lei. Acestea sunt clasificate 
în funcţie de vechimea de la data scadenţei facturii şi sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 3. Distribuţia creanţelor comerciale aferente anului 2019

Întârziere la plată (zile) Fără întârziere 1-30 31-60 61-90 91-120 > 120

Pondere (%) 45,75 19,95 14,62 10,88 5,03 3,77

Nivelul provizioanelor constituite privind deprecierea creanţelor comerciale în anul 2018 este de 100.000 lei. 
Cifra de afaceri aferentă exerciţiului financiar 2019 este de 30.000.000 lei. Cheltuielile aferente cifrei de afa ceri 
cores punzătoare exerciţiului financiar 2019 însumează 28.000.000 lei.

Compania este afectată de restricţiile impuse de autoritatea publică pentru stoparea efectelor pandemiei 
generate de virusul SARS-CoV-2. În aceste condiţii, la finele anului 2019, managementul reconsideră informaţiile 
privind estimarea ratei de colectare a creanţelor comerciale. În acest sens, managementul decide o dimensionare 
a provizioanelor privind ajustările pentru deprecierea creanţelor comerciale luând în considerare următoarele 
scenarii:

Tabelul 4. Ajustări adiţionale necesare în baza scenariilor macroeconomice analizate
- % -

Scenariu Pesimist Realist Optimist

Ajustare adiţională 100 50 25

Şansă de apariţie 50 35 15

Valoarea provizionului reflectă, conform politicilor contabile ale companiei, valoarea aşteptată a pierderilor 
din creanţe comerciale, luând în considerare scenariile menţionate.

Analiza realizată doreşte să scoată în evidenţă efectele tehnicii de big bath accounting, de cosmetizare 
a situaţiilor financiare, comparativ cu:

l strategia de window dressing;
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l strategia de real transaction, prin asigurarea creanţelor comerciale, pentru care compania plăteşte 
o primă de asi gurare de 300.000 lei, contract semnat la începutul pandemiei, fără a avea informaţii complete 
pri vind evo luţia riscului de insolvabilitate a clienţilor acesteia.

Stolowy & Breton (2004) realizau o clasificare a strategiilor de manipulare a situaţiilor financiare, delimi-
tând tehnicile de contabilitate creativă (accrual-based earnings management techniques) de cele care presupun 
efectuarea unor tranzacţii economice cu scop ţintit de cosmetizare a situaţiilor financiare (real activities manipulation 
techniques). Dacă prima categorie de tehnici presupune elemente de interpretare diferită a prevederilor standar-
delor contabile şi opţiunea pentru conturarea unor strategii contabile discreţionare, angajarea entităţilor econo-
mice în diferite scheme de tranzacţii economice cu scopul cosmetizării câştigurilor contabile necesită o modificare 
a structurii bilanţiere.

Pe de altă parte, Zang (2012) sublinia faptul că managementul alege tehnicile de manipulare a situaţiilor 
financiare în funcţie de beneficiul generat pentru companie, alternând între cele două tipuri de strategii contabile 
în funcţie de premisele economice în care societatea operează într-o perioadă dată.

Managementul creditului comercial reprezintă de asemenea o pârghie importantă la dispoziţia manage-
mentului entităţilor, în special în cazul celor care operează în sectoare de activitate ce presupun o pondere 
ri dicată a creanţelor comerciale în structura activelor curente, cum ar fi companiile industriale cu un ciclu al 
lan  ţului de aprovizionare-livrare mai lung. În contextul declanşării pandemiei de COVID-19, aceste societăţi au 
în re gistrat, pe de o parte, o reducere a creanţelor comerciale pe fondul unei scăderi substanţiale a cifrei de 
afa   ceri determinate de perioada de lockdown sau de diminuarea drastică a comenzilor. Pe de altă parte, creanţele 
co merciale deja recunoscute în situaţia poziţiei financiare sunt reconsiderate din perspectiva probabilităţii de 
în casare, având în vedere că imaginea actuală a mediului economic relevă un grad sporit de incertitudine, un 
număr crescut de companii care îşi declară falimentul şi, respectiv, un trend accentuat de reducere a cererii pe 
piaţa concurenţială a produselor comercializate.

Strategia contabilă aleasă de management pentru a manipula situaţiile financiare depinde de contextul 
eco no mic în care operează compania. Decizia managerilor privind strategiile contabile este diferită în condiţii 
de criză faţă de cea aferentă unei perioade de evoluţie constantă a entităţii. Totodată, managerii vor adopta 
stra tegii contabile distincte în cazul unei emisiuni publice de acţiuni. Astfel, în cazul:

l unei evoluţii constante a companiei, managerii folosesc tehnici de income smoothing, cu scopul trans-
miterii unor semnale pozitive privind situaţia financiară bună a acesteia şi perspectivele de creştere sustenabilă;

l unei oferte publice de emisiune de acţiuni, managerii au tendinţa de a îmbunătăţi performanţele fi nan-
ciare curente ale companiei, motiv pentru care aceştia preferă utilizarea unor tehnici de manipulare a si tua ţiilor 
financiare de tipul window dressing;

l schimbării echipei de management sau al unor perioade de criză economică, neimputabilă echipei 
ma nageriale, tendinţa este aceea de adoptare a unei strategii de tip big bath accounting.

Fiecare dintre aceste strategii poate fi transpusă în realitate, fie prin utilizarea unor tehnici de contabilitate 
creativă, fie prin derularea unor tranzacţii economice care conduc la cosmetizarea situaţiilor financiare. În vre-
muri de criză economică, inclusiv cea determinată de pandemia de COVID-19, la nivelul mediului economic, 
aceste tehnici revin în prim-planul analizei caracterului discreţionar al politicilor şi strategiilor contabile, inclusiv 
în ce priveşte contabilizarea creanţelor comerciale.

Nobes & Stadler (2015) atrăgeau atenţia asupra efectelor determinate de inconsistenţa standardelor 
con tabile, tra dusă prin existenţa tratamentelor contabile alternative, definirea insuficientă a cadrului conceptual 
şi, mai cu seamă, utilizarea estimărilor contabile bazate pe un raţionament profesional puternic condiţionat de 
profilul pro fesionistului.
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Aceste efecte se regăsesc şi la nivelul politicilor contabile privind creanţele comerciale. Având în vedere 
con secinţele crizei determinate de pandemie, probabilitatea de încasare a creanţelor comerciale trebuie re-
considerată. Mărimea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale depinde de un cumul de factori, al 
căror efect este integrat prin utilizarea modelului pierderilor din creditare preconizate (expected credit losses) 
definit de IFRS 9 Instrumente financiare. Un element fundamental al acestui model, în condiţiile actualei crize 
generate de pandemia de COVID-19, este reprezentat de factorul macroeconomic şi efectul său asupra gradului 
de depreciere a creanţelor comerciale.

Conform IFRS 9, în scopul reflectării unei imagini fidele a poziţiei financiare a companiei, valoarea proba-
bilă încasată a unei creanţe comerciale trebuie raportată. În acest sens, în situaţia poziţiei financiare, creanţele 
co mer ciale sunt prezentate la valoarea netă, care se determină că diferenţă între valoarea nominală (brută) 
a cre an ţei şi ajustarea de valoare a acesteia. Ajustarea de valoare se înregistrează drept cheltuială aferentă 
exer ciţiului în care se estimează că pentru acea creanţă nu există certitudinea încasării integrale a valorii recunos-
cute iniţial în situaţiile financiare. Având în vedere că valoarea creanţelor comerciale analizate nu con ţine o 
componentă financiară semnificativă, valoarea iniţială recunoscută în situaţia poziţiei financiare este valoarea 
fac turată a produselor livrate sau a serviciilor prestate, conform pct. 5.1.3 din standardul amintit.

Pct. 5.5.15-5.5.20 din acelaşi standard prevăd în cazul creanţelor comerciale o abordare simplificată a 
procedurii de contabilizare a deprecierii lor. Această abordare presupune evaluarea pierderilor aşteptate din 
cre dite comerciale pentru întreaga perioadă în care creanţele respective sunt recunoscute în situaţia poziţiei 
fi nanciare (lifetime expected credit losses). Modelul specifică două elemente definitorii, respectiv un istoric al 
încasării cre anţelor şi elemente previzionale (forward-looking information) deopotrivă. În cazul creanţelor 
co merciale, IFRS 9 nu prevede cerinţe de contabilizare a unei componente financiare. Totodată, standardul 
re comandă rea lizarea unei analize a scenariilor privind probabilităţile de recuperare a creanţelor co merciale.

Cu toate acestea, standardul nu oferă informaţii cu privire la modalitatea în care ar trebui calculată pro-
babilitatea nerecuperării creanţelor comerciale (default rate). O definiţie a unei matrici previzionale (provision 
matrix) este prevăzută la pct. BC5.225. Totuşi, standardul conţine doar observaţii cu caracter general, fără a face 
re ferire la o perioadă minimă de analiză, cerinţe minime privind realizarea şi raportarea modului de grupare 
a creanţelor în funcţie de diferite caracteristici ale riscurilor aferente etc. Nu în ultimul rând, organismul de 
normalizare contabilă nu oferă recomandări cu privire la modul în care informaţiile previzionale privind modelul 
de afaceri al companiei sau elementele de natură macroeconomică sunt integrate în modelul de estimare a 
ajus tărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale.

Astfel că fiecare companie are libertatea de a-şi stabili propria politică contabilă privind deprecierea cre-
anţelor comerciale. Însă la nivelul practicii contabile s-au conturat deja câteva elemente comun agreate care 
stau la baza modelului de determinare a valorii ajustărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale. De regulă, 
en ti tăţile procedează la analiza istoricului recuperării creanţelor comerciale pe un an, tocmai pentru a re flecta 
condiţiile recente ale contextului economic. Totodată, creanţele comerciale sunt de regulă grupate în funcţie 
de vechimea lor. Totuşi, există modele de afaceri care presupun gruparea acestora după zona geografică a ope-
ra ţiunilor sau după sectorul de activitate de care aparţine un segment de operaţiuni.

Modelul de evaluare a ajutărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale descris de IFRS 9 este în fond 
unul probabilistic, bazat pe valoarea preconizată a valorii încasate a creanţelor comerciale. Construcţia acestui 
mode l presupune parcurgerea a cinci paşi, respectiv:

l determinarea modului de clasificare a creanţelor comerciale care să prevadă gruparea celor care au 
ca racteristici similare ale riscului de credit comercial, fie că este vorba despre diferenţe la nivel regional (la nive lul 
cadrului legal dintre ţări sau regiuni autonome), diferenţe la nivel sectorial (date de specificul sectorului de 
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ac tivitate) sau în ce priveşte modelul de afaceri (date de riscurile care derivă din modelul de afaceri, estimate 
prin analiza de bonitate a companiilor) etc.;

l stabilirea perioadei istorice de analiză a ratelor de colectare a creanţelor comerciale;
l calcularea ratelor istorice de necolectare a creanţelor comerciale (historical loss rate) pentru fiecare 

gru pă de creanţe;
l integrarea în rata de necolectare a informaţiilor previzionale de natură macroeconomică sau a informa-

ţii lor care descriu riscuri identificate la nivelul unui model de afaceri ori al unei companii, obţinând o rată ajus tată 
co respunzătoare fiecărei grupe de creanţe comerciale, care reflectă probabilitatea de neîncasare;

l stabilirea pierderii previzionate din deprecierea creanţelor comerciale.

Pe baza istoricului de necolectare a creanţelor comerciale prezentat anterior, stabilim probabi litatea 
ajus tată de necolectare a acestora, potrivit istoricului de încasare a creanţelor aferent anului 2018, con form 
Ta belului 5. Observăm că inclusiv facturile emise în perioada curentă sunt expuse unui risc de necolectare de 
aproximativ 0,76%.

Tabelul 5. Calculul probabilităţii de neîncasare
- % -

Perioada de 
întârziere la plată

(zile)
1-30 31-60 61-90 91-120 > 120 Anulare

Probabi litate 
de neîncasare 

Fără întârziere 85,00 64,75 36,90 24,00 15,65 100 0,76

1-30 64,75 36,90 24,00 15,65 100 0,90

31-60 36,90 24,00 15,65 100 1,39

61-90 24,00 15,65 100 3,76

91-120 15,65 100 15,65

> 120 100 100,00

Pe baza probabi lităţii de neîncasare determinate în Tabelul 5 obţinem valoarea nivelului de depreciere 
a creanţelor co merciale raportate aferente exerciţiului financiar 2019.

Tabelul 6. Calculul deprecierii creanţelor co merciale

Vechimea 
creanţelor

(zile)

Pondere
(%)

Valoarea creanţelor 
comerciale

(lei)

Probabi litate 
de neîncasare

(%)

Provizion 
pentru creanţe

(lei)
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4)

Fără întârziere 45,75 1.114.000 0,76 8.466

1-30 19,95 485.700 0,90 4.371

31-60 14,62 356.000 1,39 4.948

61-90 10,88 265.005 3,76 9.964

91-120 5,03 122.445 15,65 19.163

> 120 3,77 91.850 100,00 91.850

Astfel, conform datelor din Tabelul 6, la un nivel de 2.435.000 lei al creanţelor comerciale aferente exer-
ciţiului 2019, am determinat o valoare a deprecierii de 138.762 lei. Aceasta este înregistrată în contul de rezultate 
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afe rent exerciţiului 2019, deducând din ea soldul iniţial al provizionului deja constituit pentru creanţele comer-
ciale din 2018, în sumă de 100.000 lei.

38.762 lei 6814 = 491 38.762 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Ajustări pentru deprecierea
 privind ajustările pentru  creanţelor – clienţi”
 deprecierea activelor curente”

În continuare prezentăm calculele aferente scenariilor analizate în condiţiile declanşării pandemiei de 
COVID-19, reflectate în Tabelul 4. Astfel că, pe baza datelor la nivel macroeconomic, compania are informaţii 
care solicită o sporire a probabi lităţii de neîncasare a creanţelor comerciale cu ratele menţionate în Tabelul 4. 

În final obţinem valoarea aşteptată, determinată de media ponderată a valorii probabile neîncasate a 
fie cărei grupe de creanţe comerciale analizate.

Tabelul 7. Analiza de senzitivitate a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale

Vechimea creanţelor 
comerciale

(zile)

Probabi litatea de 
neîncasare ajustată

(%)

Valoarea creanţelor 
comerciale

(lei)

Valoarea deprecierii 
creanţelor comerciale

(lei)

Scenariul 
analizat

Fără întârziere 1,52 1.114.000 16.933

Pesimist

1-30 1,80 485.700 8.743

31-60 2,78 356.000 9.897

61-90 7,52 265.005 19.928

91-120 31,30 122.445 38.325

> 120 200,00 91.850 183.700

Fără întârziere 1,14 1.114.000 12.700

Realist

1-30 1,35 485.700 6.557

31-60 2,08 356.000 7.405

61-90 5,64 265.005 14.946

91-120 23,48 122.445 28.750

> 120 150,00 91.850 137.775

Fără întârziere 0,95 1.114.000 10.583

Optimist

1-30 1,12 485.700 5.440

31-60 1,73 356.000 6.159

61-90 4,70 265.005 12.455

91-120 19,56 122.445 23.950

> 120 125,00 91.850 114.813

În acest caz, observăm că nivelul deprecierii creanţelor comerciale creşte semnificativ, de la 138.762 lei 
la 237.620 lei (277.526 lei x 50% + 208.133 lei x 35% + 173.400 lei x 15%).

Astfel, în contul de rezultate se va vărsa o cheltuială cu deprecierea creanţelor comerciale mai mare, 
res pectiv în sumă de 98.858 lei. Cuantumul acestei cheltuieli este cu 60.096 lei (98.858 lei – 38.762 lei) mai mare 
în cazul scenariilor analizate pentru evaluarea impactului COVID-19 asupra valorii nete a creanţelor comerciale 
înscrise în bilanţ.
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Tabelul 8. Analiza de senzitivitate a ajustării pentru deprecierea creanţelor comerciale
- lei -

Scenariu Pesimist Realist Optimist

Deprecierea creanţelor comerciale 277.526 208.133 173.400

În Tabelul 8 observăm efectul politicii contabile privind deprecierea creanţelor comerciale. În acest fel, 
com paniile au opţiunea de a deteriora rezultatul curent, pe fondul înregistrării unor cheltuieli cu deprecierea 
cre anţelor comerciale supraestimate. Această supraestimare provine din cel puţin trei surse, respectiv:

l efectul de compensare generat de gruparea creanţelor, care poate conduce, în funcţie de criteriul de 
cla sificare, la asocierea unor creanţe de valoare mare şi risc scăzut cu creanţe de valoare mică şi risc sporit. De 
aceea subliniem că gruparea creanţelor comerciale este esenţială în acest demers, iar raţionamentul profesional 
utilizat trebuie descris cât mai clar, concis şi coerent;

l perioada de referinţă pentru analiza ratei istorice de pierderi din necolectarea creanţelor comerciale 
nu reflectă tot timpul condiţiile economice similare cu cele corespunzătoare exerciţiului financiar curent, astfel 
că, în perioade de criză, cum este cazul celei actuale, istoricul ratelor de colectare a creanţelor nu re flectă în mod 
rezonabil tiparul ratei de colectare a creanţelor aferente exerciţiului curent;

l ajustarea ratei istorice de pierderi din necolectarea creanţelor comerciale nu este de cele mai multe 
ori bine documentată în notele la situaţiile financiare, motiv pentru care considerăm că managerii au tendinţa 
de a supraestima efectele factorului macroeconomic în cadrul modelului ECL (expected credit loss).

Tabelul 9. Efectul ajustării pentru deprecierea creanţelor la nivelul bilanţului
- lei -

 
Fără efectul 
COVID-19

Cu efectul 
COVID-19

∆

Creanţe comerciale – valoare brută 2.435.000 2.435.000 -

Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 138.762 237.620 137.620

Creanţe comerciale – valoare netă 2.296.238 2.197.380 -137.620

Analizând comparativ strategiile contabile posibile, managerii pot opta pentru varianta mediei ponderate 
a pierderilor aşteptate din deprecierea creanţelor comerciale, ajungând la un sold al provizionului privind ajus-
tările pentru deprecierea creanţelor comerciale de 237.620 lei. Cu toate acestea, managerii pot opta şi pentru 
va rianta scenariului pesimist, având în vedere paleta largă de informaţii care pot fi folosite pentru a documenta 
creşterea riscului creditului comercial acordat, conform pct. B5.5.17 din IFRS 9. În aceste condiţii, în cadrul con-
tului de rezul tate s-ar vărsa o cheltuială cu ajustările pentru deprecierea creanţelor comerciale de 177.526 lei 
(277.526 lei – 100.000 lei), reprezentând suma maximă calculată pentru o astfel de ajustare, preferată de mana-
geri în cazul unei strategii de big bath accounting.

Această paletă de informaţii include modificări atât ale parametrilor macroeconomici, cât şi ale riscului 
de credit aferent fiecărui model de afaceri. Totuşi, în general, standardele contabile nu stabilesc niveluri procen-
tuale sau absolute de semnificaţie (thresholds) care să ajute preparatorii conturilor anuale în aprecierea mate-
rialităţii informaţiei şi a efectelor sale asupra nivelului de depreciere a creanţelor comerciale.

În cazul în care compania doreşte o ameliorare a rezultatului curent, se va opta pentru scenariul optimist, 
care presupune un efect negativ asupra rezultatului curent de doar 73.400 lei (173.400 lei – 100.000 lei), com-
parativ cu scenariul pesimist, care prevede pierderi din deprecierea creanţelor de 177.526 lei.
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Principalul factor subiectiv utilizat la determinarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor co merciale 
în exemplul nostru este componenta previzională a modelului, care reflectă efectele nefaste ale crizei generate 
de COVID-19. Aceste ajustări ale ratei istorice de colectare a creanţelor comerciale pot fi justificate prin raportare 
la evoluţia contextului economic sau la evoluţia modelului de afaceri al companiei. Cu toate aces tea, complexita-
tea modelului oferă managerilor posibilitatea de cosmetizare a situaţiilor financiare prin su praestimarea dete-
riorării gradului de colectare a creanţelor comerciale.

Dacă estimarea efectului contextului macroeconomic are la bază estimări emise de agenţii de rating cre-
dibile, aprecierile managementului privind bonitatea individuală a clienţilor suscită discuţii. În cazul în care 
en tităţile ape lează în acest sens la servicii externalizate de determinare a ajustărilor pentru deprecierea crean-
ţelor comerciale, o asemenea decizie este fundamentată rezonabil. Companiile specializate în analiza deprecierii 
creanţelor co merciale utilizează modele avansate de scoring al clienţilor entităţii care a contractat aceste servicii, 
modele ce iau în considerare atât factori macroeconomici, cât şi elemente care descriu gradul de solvabilitate 
şi riscul de faliment ale clienţilor (Altman & Hotchkiss, 2006).

Ceea ce ridică semne de întrebare este situaţia în care preparatorii conturilor anuale realizează estimări 
proprii, fără a face referire la modele deja consacrate de analiză a bonităţii clienţilor lor. Însă o asemenea abor-
dare implică costuri ridicate de raportare financiară. O soluţie alternativă ar fi analiza bonităţii portofoliilor de 
clienţi în funcţie de criteriul de clasificare ales în cadrul modelului ECL. Atâta timp cât managerii asigură un grad 
sporit de transparenţă financiară, oferind informaţii relevante privind raţionamentul contabil utilizat şi sursele 
de informaţii diseminate, se poate realiza o analiză a acurateţei estimărilor contabile privind ajutările pentru 
de precierea creanţelor comerciale. În caz contrar, lipsa acestor informaţii sau prezentarea lor generală conduce 
la suspiciuni din partea utilizatorilor situaţiilor financiare.

Totodată, companiile au libertatea de a decide politicile contabile privind deprecierea creanţelor comer-
ciale, inclusiv nivelul maxim de întârziere în încasarea unei creanţe care permite menţinerea acesteia în bilanţ. 
Însă această libertate nu generează beneficii parţiale pentru companie care decurg din caracterul deductibil al 
cheltuielilor cu anularea creanţelor comerciale (write-off). Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
mo  dificările şi completările ulterioare, aceste cheltuieli sunt deductibile integral doar în condiţiile în care:

l nu sunt încasate în termen de 270 de zile de la data scadenţei;
l nu sunt garantate de altă persoană;
l sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.

Tabelul 10. Efectul asigurării creanţelor comerciale asupra rezultatului contabil
- lei -

Elemente

Opţiune privind 
constituirea unui 
provizion pentru 
depreciere – fără 
efectul COVID-19

Opţiune 
privind 

asigurarea 
creanţelor

Opţiune privind 
constituirea unui 
provizion pentru 
depreciere – cu 

efectul COVID-19

Opţiune 
privind 

asigurarea 
creanţelor

Cifra de afaceri 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Cheltuieli aferente 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000

Cheltuieli cu asigurarea - 300.000 - 300.000

Cheltuieli cu ajustările 
pentru depreciere

138.762 - 237.620 -

Rezultatul din exploatare 1.861.238 1.700.000 1.762.380 1.700.000

∆ -161.238 -62.380



15

CECCAR BUSINESS REVIEW
ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921

N0 2/2021
www.ceccarbusinessreview.ro

Totuşi, o perioadă de menţinere a creanţelor comerciale mai mare de nouă luni ar putea comporta o com-
po nentă financiară semnificativă, ce presupune deducerea din valoarea acestora a veniturilor din dobânzi de-
ter minate de actualizarea plăţilor agreate cu clientul iniţial, conform pct. 5.1.3 din IFRS 9. Aceste venituri de 
na tură financiară nu sunt supuse testului de depreciere a valorii creanţei comerciale, fiind înregistrate ca venituri 
în avans potrivit IFRS 15 Venituri din contractele cu clienţii.

Cu toate acestea, nu doar tehnicile de contabilitate creativă ar trebui identificate la întocmirea situaţiilor 
financiare, ci şi tranzacţiile economice care au ca scop cosmetizarea situaţiilor financiare.

În Tabelul 10 am ilustrat efectul scenariului în care compania decide ca impactul pandemiei de COVID-19 
asupra gradului de colectare a creanţelor comerciale să fie asigurat contra sumei de 300.000 lei. Conform pct. 2.1 
din IFRS 9, în cazul creanţelor comerciale asigurate nu se pot constitui provizioane privind ajustarea pentru 
de preciere.

Observăm în scenariul asigurării creanţelor comerciale faptul că rezultatul din exploatare este mai mic, 
ceea ce conduce la obiectivul specific contabilităţii de tip big bath. Diferenţa care diminuează rezultatul din 
ex ploa tare prin asigurarea unor creanţe comerciale este de 161.238 lei (138.762 lei – 300.000 lei) dacă nu se ţine 
cont de ajustarea probabilităţii de neîncasare determinată de pandemie, în timp ce în cazul scenariului care ia în 
conside rare efectul acesteia, diferenţa care diminuează re zul tatul exploatării atinge valoarea de 62.380 lei 
(237.620 lei – 300.000 lei). Pe de altă parte, dacă se doreşte o ameliorare a rezultatului contabil prin intermediul 
strategiilor de tip window dressing, acestea ar fi oportune atâta timp cât prima de asigurare ar fi mai mică decât 
cuantumul cheltuielii cu ajustarea pentru deprecierea cre anţelor comerciale.

De reţinut este faptul că managerii pot opta şi pentru o combinare a acestor tipuri de strategii contabile, 
păstrând obiectivul de diminuare pe termen scurt a rezultatului curent al exerciţiului. De exemplu, compania 
poate stabili un set mai complex de criterii de clasificare a creanţelor comerciale care poate conduce la decizia 
managerilor de a opta pentru asigurarea unor grupe de creanţe, în timp ce alte grupe sunt supuse testului de 
depreciere, în funcţie de măsura în care o asemenea strategie combinată conduce la un impact negativ cât mai 
mare asupra rezultatului exerciţiului.

Această speţă reprezintă doar o opţiune a managerilor de a cosmetiza situaţiile financiare pe fondul 
efec  telor negative generate de pandemia actuală. Aceştia pot opta şi pentru o combinare a mai multor tehnici 
de contabilitate creativă, atâta timp cât costurile implicate de semnalele negative la nivelul pieţelor de capital 
nu depăşesc beneficiile unei asemenea strategii contabile. În fond, conform teoriei prospectării (prospect theory), 
un semnal negativ are efecte de o amplitudine mai mare şi apare mai repede decât unul pozitiv (Pompian, 2012). 
În aceste condiţii, dacă rezultatele scontate sunt negative din cauza constrângerilor în procesele companiei 
de terminate de pandemia de COVID-19, managerii au interesul de a prezenta rezultatele negative o singură 
dată. În plus, este de notorietate teoria atribuirii (self-bias theory), conform căreia managerii au ten din ţa de a 
justifica rezultatele negative pe cât posibil pe fondul efectelor mediului economic, comparativ cu situa ţia unor 
re zultate pozitive, care sunt atribuite echipei de management (Jones, 2011).

Tocmai de aceea, auditorii, organele de monitorizare a conformităţii politicilor contabile cu reglementările 
contabile şi fiscale în vigoare sau analiştii financiari trebuie să identifice în timp util asemenea situaţii, fie cu 
aju torul unor modele statistice, fie prin analize de trend sau de benchmark.

Subliniem faptul că tehnicile de contabilitate creativă nu reprezintă neapărat elemente de fraudă în rapor-
  tarea financiară, în măsura în care imaginea fidelă privind poziţia şi performanţele financiare ale companiei este 
reflectată în mod rezonabil în situaţiile financiare de sinteză. De aceea, suspiciunile la adresa strategiilor şi 
politicilor contabile pot fi evitate atâta timp cât entitatea dă dovadă de un nivel sporit de transparenţă fi nanciară.
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