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Riscuri?  Control?…  Noi Nu Avem Nevoie!

Extras dintr-o scriere a lui 
Edward John Smith din anul 1907:

1

Daca ma intreaba cineva, cum as descrie cel mai bine experienta mea de 
40 de ani pe mare, as putea raspunde doar cu “banala”. Bineinteles ca au 
existat furtuni puternice si ceata, insa nu am luat parte la vreo peripetie 
care sa merite povesti pe seama ei. In acesti multi ani de abia am vazut un 
vapor la ananghie. Nu am vazut nici o epava, nu am cunoscut niciodata o 
situatie primejdioasa si nici nu am ajuns intr-o pozitie nefavorabila care ar fi 
putut degenera intr-un dezastru.
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Pe 14 Aprilie 1912 s-a scufundat vaporul de lux britanic numit Titanic. 
1513 Persoane si-au pierdut viata…. printre care era si capitanul. 
Numele sau: Edward John Smith!

2

Ce concluzii au fost trase din aceasta catastrofa?
4 Vaporul a navigat cu viteza prea mare prin ape periculoase
4 Nava „Californian“, care se afla in apropierea locului catastrofei nu a venit in 

ajutor fiindca operatorul radio avea liber si dormea
4 Doar jumatate dintre pasageri au gasit loc in barcile de salvare
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Introducere

4

§ Infiintata in anul 1960
§ Sediul central in Schwyz (Elvetia), filiale in Zug, Brigg, Pfäffikon, Viena, Sibiu, 

Timisoara, Bucuresti, Tirana, Sofia, 
§ Peste 120 de angajati

SERVICII:

§ Audit
§ Servicii de contabilitate
§ Consultanta de afaceri si mediere
§ Consultanta fiscala
§ Consultanta juridica
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Introducere (cont.)
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§ Infiintata in anul 2005

14 iunie 2010

Sediul central

Elvetia:    Schwyz 1

Filiale

Elvetia:    Pfäffikon SZ 1

Austria:    Viena 2

Romania: Bucuresti si Timisoara 3

Bulgaria:  Sofia 4

Prezenta in regiunile

Croatia 5

Bosnia si Hertzegovina 6

Serbia 7

Montenegro 8

Albania 9

Macedonia 10

Grecia 11



Introducere (cont.)
Mattig Management Partners RO
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Intrare pe Piata si Servicii de Outsourcing Fuziuni si Achizitii

Din
2005



Introducere (cont.)
Mattig Management Partners RO
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Institutii Financiare InternationaleProiecte de Finantare

Management al Riscului
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1. Status-quo
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COSO public  lucrarea “Internal Control - Integrated Framework”,
ü definire comuna a notiunii de control intern
ü impune un set de standarde pentru evaularea i imbunatatirea 

propriilor sisteme de control intern
ü implementat de 80% din companiile americane si internationale

Scandaluri corporate si pierderi de miliarde de dolari (e.g., Enron, Tyco 
International, WorldCom, Parmalat, etc.) 
ü legea Sarbanes Oxley (“SOX”) 
ü numeroase legislatii similare la nivel national
Sec iunea 404: obligativitatea efectuarii si documentarii controlului intern, 
controlului riscurilor, responsabilitatea managementului companiei

2002

Efectele crizei (e.g. Satyam Computer Services, Lehman Brothers, 
Grecia,etc.)
ü efectuarea de noi modific ri in acest domeniu (ISO 31000:2009)
ü obligatii sporite de control al riscurilor in legislatiile nationale

2008

1992
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1. Status-quo
De ce am Nevoie de un Sistem de Management al
Riscurilor in Compania Mea?

10

Obligatie legala

Componenta esentiala in 
management pentru 
atingerea obiectivelor

Transparenta interna si 
externa fata de stakeholders

14 iunie 2010



1. Status-quo 
Obligatia Legala de Implementare a Managementului de 
Risc in Companie

Normele profesionale ale Auditului Intern, 
MPA
MPA 2010-2, Luarea în considerare a expunerilor la risc  în elaborarea 
programului de audit

§ concluzii asupra managementului riscurilor 
§ recomand ri care vizea  reducerea expunerilor la riscuri
§ rapoartele de audit vor evidentia importan a si consecin ele expunerii la riscuri  

asupra reali rii obiectivelor

§ programului misiunilor de audit realizat pe baza unei evalu ri riscurilor principale
§ necesitatea definirii priorit tilor în procesul de decizie privind alocarea resurselor  

în functie de importan a riscurilor si expunerilor la risc
§ responsabilul auditului intern are, la dispozi ia sa, diverse modele de riscuri care îl 

ajut   definea  zonele de audit prioritare
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1. Status-quo 
Obligatia Legala de Implementare a Managementului de 
Risc in Companie (cont.)

Normele profesionale ale Auditului Intern, 
MPA,
MPA 2010-2, Luarea în considerare a expunerilor la risc  în elaborarea 
programului de audit

„….responsabilul auditului intern trebuie  preg tea o not  asupra capacit ii 
sistemului de control intern de a atenua riscurile“

2110 Managementul Riscurilor
„Un domeniu exhaustiv al activit ilor de audit intern trebuie  permit  ob inerea 
unei asigur ri rezonabile :
• sistemul de management al riscurilor este eficace;
• sistemul de control intern este adecvat  eficient;“

2600 Acceptarea riscurilor de c tre direc ia general
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1. Status-quo 
Obligatia Legala de Implementare a 
Managementului de Risc in Companie (cont.)

ORDIN nr. 3.055 din 29 octombrie 2009,
Sectiunea  11 referitor la Controlul Intern in societati

309. - (1) În în elesul prezentelor reglement ri, controlul 
intern al entit ii vizea  asigurarea:

§ prevenirii i controlul riscurilor de a nu se atinge 
obiectivele fixate etc.

§ conformit ii cu legisla ia în vigoare;
§ apli rii deciziilor luate de conducerea entit ii;
§ bunei fun ion ri a activit ii interne a entit ii;
§ fiabilit ii informa iilor financiare;
§ eficacit ii opera iunilor entit ii;
§ utili rii eficiente a resurselor;
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1. Status-quo 
Obligatia Legala de Implementare a 
Managementului de Risc in Companie (cont.)

ORDIN nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 referitor la , 
Sectiunea  11

310. - (1) Controlul intern cuprinde componente strâns 
legate, respectiv:

§ un sistem care urm re e, pe de o parte, analizarea 
principalelor riscuri identificabile în ceea ce prive e
obiectivele entit ii , pe de alt  parte, asigurarea 
existen ei de proceduri de gestionare a acestor 
riscuri;

§ o definire clar  a responsabilit ilor, resurse  
proceduri adecvate, modalit i  sisteme de 
informare, instrumente practici corespun toare;

§ difuzarea intern  de informa ii pertinente, fiabile, a 
ror cunoa ere permite fie ruia -  exercite

responsabilit ile;
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1. Status-quo 
Management Riscului: Componenta Esentiala in 
Management pentru Atingerea Obiectivelor

15

Baza dezvoltarii unei strategii durabile pentru realizarea obiectivelor firmei

Baza pentru planificare si luare a deciziilor

Evitarea crizelor si risipei de resurse prin reactii neadecvate la acestea 

Alocare si folosirea eficienta a resurselor interne

Management proactiv in locul unui management pasiv sau reactiv

Minimizarea efectelor riscurilor si a probabilitatii de aparitie a evenimentelor negative in 
cadrul firmei

Protejarea de efectele negative ale aparitiei acestor evenimente

Control in timp real al activitatilor din firma

Repartizeaza raspunderi clar delimitate in cadrul firmei, creand o cultura activa de 
prevenire a riscului la toate nivelele organizatiei

Degreveaza  managementul intreprinderii de o parte din raspundere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Status-quo 
Management Riscului: Transparenta  Interna si Externa 
Fata de Stakeholders

16

Realizeaza un cadru 
sistematic general acceptat 
si folosit , un numitor 
comun in business pentru 
evaluarea unei activitati prin 
racordarea la standarde si 
metodologii acceptate

Creeaza incredere, 
demonstreaza si 
convinge terte parti 
de profesionalismul  
activitatii de 
conducere 
intreprinderii

Minimizeaza costurile 
unui audit extern

Potentiali investitori

Banci
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l
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2. Managementul Riscului
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2. Managementul Riscului
Sistematica Riscului

19

Sursa: Seidel (2001)

Risc cu potential ridicat 
pentru pierderi

=> Asigurarea valorii existente

Risc cu potential
pentru oportunitati

=>Valoare adaugata

Risc pur

(Pericol de daune)

Risc speculativ

(Riscul din activitati   
antreprenoriale)

Conceptul de Risc
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2. Managementul Riscului

20

Valoare
prognosticata

Prag de 
relevanta

Probabilitate de 
aparitie

Dimensiunile 
pagubelor 
produse

Riscul in 
intreprindere

14 iunie 2010



2. Managementul Riscului
Punctul de Echilibru in Asumarea Riscului

21

… se stabileste prin volumul
rezervelor de lichiditati si al capitalului social

Capacitatea de asumare
a riscurilor

Volumul riscului
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2. Managementul Riscului
Capacitatea de Asumare a Riscurilor

Risc

Profit

Organizatie

Capital, Lichiditati

Competente

inainte

astazi

Complexitate 
Dinamism
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2. Managementul Riscului
Managementul Riscului si SIC astazi in loc de managementul crizelor maine!

23

Sisteme de 
avertizare 
timpurie

Evolutie sanatoasa: Sistemul de avertizare timpurie din cadrul managementului riscului nu 
semnaleaza pericole iminente; Compania poate actiona proactiv si beneficia de spatiu de manevra

Evolutie normala: Sistemul de avertizare timpurie ajuta la monitorizarea permanenta; Conducerea 
mentine totul sub control.

Evolutie critica: Masurile luate permit restabilirea echilibrului; Fara un management activ al riscului  
ramane doar un management al crizei (reactiv), pentru a corecta greseala.Sursa: UBS

Spatiu de manevra
(proactiv)

Presiune de 
reactie la 
evenimente
(reactiv)Management al 

Crizelor

V
iit

o
r

E
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lu
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a 
C

o
m

p
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i

A
zi

Pericole

Sanse Management al Riscului
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2. Managementul Riscului
Confruntarea cu Riscurile intr-o Companie

24

Cele mai intalnite strategii– Controlul activ si controlul pasiv al riscului
Sursa: Hölscher, (2002) 

Control Activ al Riscului
Control Pasiv al 

Riscului

Evitarea 
Riscului

Diminuarea
Riscului

Diversificarea
Riscului

Prevenirea
Riscului

Transferul
Riscului
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2. Managementul Riscului
Strategii de Control al Riscului 

25

Evitarea riscului Renuntare

Diminuarea riscului
Luarea de masuri eficiente, in cel mai bun 
caz, pana la eliminarea riscului

Diversificarea riscului Distributia riscului mai multor responsabili

Transferul riscului
• Asigurare
• Outsourcing

Prevenirea si monitorizarea riscului 

1. Monitorizarea schimbarilor in nivelul de 
risc al activitatilor

2. Controlul asupra nivelului de risc in 
companie

3. Monitorizarea masurilor de control al 
riscului
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2. Managementul Riscului
Managementul Riscului in Dezvoltarea Strategiei Firmei

26

Viziune Analiza SWOT
Revizuirea
Strategiei

Strategie

Planificare si 
Implementare Strategie

Sistem de Management 
al Riscurilor

Activitate Operationala

Identificare, Evaluare si 
Control al Riscurilor si 

Sanselor

Rezultat / Scop

(BSC)

14 iunie 2010



2. Managementul Riscului
Evaluarea Riscului
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4. Sistem Intern de Control Financiar

30

Monitorizare

Informatie & 

Comunicare

Activitati de control

Evaluarea riscului

Mediul de control

Inventar

Personalul este nemotivat

Riscul nu a fost detectat pana in 
momentul acesta

Nu exista un responsabil care 
sa verifice integritatea intrarilor

Angajatul care trebuie sa 
inregistreze iesirile, nu stie cum 
sa introduca datele in sistem.

Stocul nu este monitorizat.

Constiinta necesitatii controlului, integritate, 
competenta si responsabilitate, consiliu de 
administratie, CG

Proceduri i instruc iuni, permisiuni, separarea 
func iilor, securitate IT, protectia activelor

Comunicare interna si externa in mod regulat, 
acces la informatii, regulamente, directive, 
perceptia controlului

Controlling, MIS,  consiliul de administratie, 
evaluarea ICS

Identificarea, evaluarea i gestionarea riscurilor 
esentiale la nivel de întreprindere 

ICS
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4. Sistem Intern de Control Financiar
Conceptul Mattig pentru Sistem Intern de Control

31

Evaluarea riscului

Identificarea riscului

Analiza / evaluarea 
riscului

Masuri

Analiza procesului

Control / 

Monitorizare

Definirea proceselor

Activitati de control

Conturi 
expuse la risc

C
o

n
tro

l / M
o

n
ito

rizare

Procese supuse
la risc

Procese 
cheie

Riscuri / 
Greseli

Control
RaportSIC-Monitor

Raport

Cont Profit si Pierdere, 
Bilant si anexa

Responsabil/
Auditor

Control la nivel de 
societate
Control de proces

Control-IT

Mediul de control

Informare & Comunicare

Praguri de relevanta/ Domeniul de 
aplicare

Conceptul  SIC Manualul conceptului

Descriere

Descriere

Definitie

Analiza SWOT puternic

puternic

puternic

puternic

acceptabil

puternicacceptabil

Responsabil/
Auditor14 iunie 2010



32

- Constiinta riscului si a controlului
- Privire de ansamblu, nu in detaliu

- Instrument de conducere pe 

termen lung

- Abordare combinata MR si SIC

- Adaptare la specificul intreprinderii

Puncte cheie

Introducerea MR si SIC
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Experiente

- Multe activitati de control exista deja, 
documentatia lipseste

- Ajutorul extern punctual si conceptional este 
recomandabil

- Nu este un proiect IT

- Reducerea costurilor de audit extern



4. Sistem Intern de Control Financiar
Experiente din Verificarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii

34

§ Lipsa strategiei de intreprindere

§ Lipsa intelegerii guvernarii corporative

§ Lipsa managementului riscului intreprinderii

§ Lipsa Controlling-ului

§ Lipsa inventarelor si a calculelor

§ Lipsa stocurilor rezerva  

§ Lipsa transparentei activitatii

§ Diluare financiara intre Firma/Privat 

§ Durabilitatea nu este documentata

§ Lipsa unei reglementari pentru succesiune

§ Responsabilul de risc prea indepartat de Firma / Institutie

§ SIC bun reduce cheltuielile cu controlul
14 iunie 2010
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Studiu „Primele experiente din timpul introducerii evaluarii riscurilor si a SIC-ului– dupa un an“ 2009
Mattig-Suter und Partner, Schwyz, Elvetia

4. Sistem Intern de Control Financiar
Evaluarea Riscurilor, Sicana sau Sansa? 
Studiu la un An dupa Implementare

Domeniul de activitate al companiilor participante la studiu

14 iunie 2010
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Studiu „Primele experiente din timpul introducerii evaluarii riscurilor si a SIC-ului– dupa un an“ 2009
Mattig-Suter und Partner, Schwyz, Elvetia

Numarul de angajati ai companiilor participante la studiu

14 iunie 2010

4. Sistem Intern de Control Financiar
Evaluarea Riscurilor, Sicana sau Sansa? 
Studiu la un An dupa Implementare



38

Instrument de conducere / 
gestionare util

sceptic

Respingere

Obligatie legala 
inutila

SIC dupa introducere

MR dupa introducere

MR neintrodus

SIC neintrodus

4. Sistem Intern de Control Financiar
Evaluarea Riscurilor, Sicana sau Sansa? 
Studiu la un An dupa Implementare

14 iunie 2010

Studiu „Primele experiente din timpul introducerii evaluarii riscurilor si a SIC-ului– dupa un an“ 2009
Mattig-Suter und Partner, Schwyz, Elvetia



4. Sistem Intern de Control Financiar
Evaluarea Riscurilor, Sicana sau Sansa? 
Studiu la un An dupa Implementare
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Studiu „Primele experiente din timpul introducerii evaluarii riscurilor si a SIC-ului– dupa un an“ 2009
Mattig-Suter und Partner, Schwyz, Elvetia



Vrem sa Atingem un Tel Comun !

40

Responsabilul de risc al 
intreprinderii:

- Cunoasterea 
intreprinderii

- Cunoasterea industriei
- Implementare

Consultant extern:

- Sistematica de MR

- Costuri mai mici
- Implicare profesionala
- Experienta in domenii 

speciale
- Perspectiva externa
- Preluarea unei parti a 

responsabilitatii

14 iunie 2010



alina.negrila@mattig-management.ro

Auditor

mailto:alina.negrila@mattig-management.ro

