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Raport privind transparenţa societăţii de audit

Introducere

Acest raport este publicat in conformitate cu cerinţele articolului 27 alin.(3) lit.a) al Legii nr. 
61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare, şi 
implementează cerinţele ordinului Ministerului Finanţelor Nr. 61 din 04.06.2012 cu privire la 
aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit.

1. Generalizare asupra activităţii Companiei de audit

Denumirea firmei de audit: ,, Audit-Sedan SRL 
Forma de proprietate: Privată 
Data constituirii: 3 august 1995
Fondatori: persoană fizică care deţine certificat de calificare al auditorului, cea mai 
mare parte a valorii aportului la capitalul social al societăţii aparţine organului 
executiv — d-nei Maria Dima — director, auditor.
Licenţă: activitatea de audit inclusiv: auditul general, auditul companiilor de 
asigurare, nr. 034433 seria A MMII din 21.04.2010.
Sediul societăţii: MD: 2012 mun. Chişinău, str. I. Vieru, 15/3, tel./fax: 488-047, e- 
mail: www.dima marcela@vahoo.com 
Piaţa principală de desfacere: autohtonă.

în rezultatul examenelor susţinute în cadrul Assocation of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), Directorul Companiei “Audit-Sedan” SRL a obţinut 
calificarea recunoscută la nivel internaţional Diploma în Raportare Financiara 
Internaţională ( DipIFR), care este concepută pentru a dezvolta cunoştinţele de IFRS 
şi oferă o înţelegere a conceptelor şi principiilor care stau la baza lor şi a alicării lor 
în piaţa internaţională.

în anul 2013 Compania e exercitat auditul financiar la 11 entitati, inclusiv la 
entitatatile de interes public CA Moldasig SA, Galas SA, Sigur Asigur SA.

Pe lîngă serviciile de audit financiar, compania a exercitat un contract privind . 
prestarea serviciilor de îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.
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Compania“Audit-Sedan” SRL este membru a Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor 
Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM).

2.Informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de 
audit, eficienţa lor declarată de organul executiv

Audit Sedan SRL, sub aspectul conformităţii cu standardele de audit relevante şi cu cerinţele 
de independenţă ale Codului etic al profesioniştilor contabili, este obligata prm po iticile 
interne standardele de audit general acceptate la nivel global şi reglementările naţionale de 
audit din Republica Moldova (bazate pe Standardele Internaţionale de Audit şi pronunţări e 
aferente), să implementeze un sistem de control al calităţii pentru practicile de audit.

Sistemul nostru de control al calităţii este in deplină conformitate cu cerinţele 
Internaţionale a Contabililor („IFAC") şi cu standardele Internaţionale deAudit f sternul de 
control al calităţii este implementat ca parte; din actmteţile n o a s t I FAC 
15 iunie 2005 Standardul Internaţional de Control al Calitaţn 1 („ISQC 1) emis de 
se iu practica firmelor de audit care efectuează audit şt revizuiri ale informaţiilor
financiare istorice.

Cerinţele se referă la: .
1 Responsabilitatea conducerii privind calitatea m cadrul tirmei;
o C'crmtc cticc • •
3. Proceduri de acceptare iniţială şi continuare a relaţiilor cu clienţii şi a unor
angajamente specifice;
4. Resurse umane;
5. Efectuarea angajamentelor;
6. Monitorizare.

a) Responsabilitatea conducerii Companiei de audit 
privind calitatea lucrărilor de audit

Fiind ghidat de necesitatea asigurării calităţii şi eficacităţii serviciilor prestate, 
conducătorul Companiei “Audit-Sedan” SRL - Directorul M. Dima, îşi asuma 
responsabilitatea pentru calitatea generală a fiecărei misiuni de audit. In acest scop,
acţiunile sale subliniază:
a) Importanţa pentru calitatea auditului a:
- efectuării unei activităţi în concordanţă cu standardele profesionale şi cu cerinţele
legale şi de reglementare aplicabile;
- conformităţii cu politicile şi procedurile de control al calităţii ale tirmei;
- emiterii de către auditor de rapoarte adecvate circumstanţelor, ^
- abilităţii echipei misiunii de a indica elementele de îngrijorare fără teama de
represalii. _
b) faptul că în desfăşurarea misiunilor de audit calitatea este esenţiala

Fiind persoană responsabilă cu controlul calităţii, conducătorul are experienţa 
adecvată şi suficientă, aptitudini precum şi autoritatea necesara pentru asumarea 
acestor responsabilităţi.

b) Cerinţe relevante de etică
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Cerinţele relevante de etică referitoare la angajamentele de audit includ:
a) Integritatea;
b) Obiectivitatea;
c) Competenţa profesională;
d) Confidenţialitatea; şi
e) Comportamentul profesional.

^SocktateTde audit trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare 
rezonabilă că atât societatea cât şi personalul acesteia îşi menţin independenţa m cazuri e 
cerute de Codul IFAC şi cerinţele naţionale de etică.

Compania trebuie:
a) să comunice cerinţele de independenţă a personalului,
b) să identifice ameninţările asupra independenţei şi
c) să adopte măsurile necesare pentru eliminarea acestor ameninţăii.

O dată pe an Compania obţine o confirmare scrisă a respectăm politicilor şi procedurilor 
legate de independenţă din partea membrilor personalului.

c) Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice

Conducătorul va efectua o evaluare a potenţialilor clienţi şi o revizuire periodică a clienţilor 
existenţi. în adoptarea unei decizii privind acceptarea sau continuarea relaţiilor cu un client, 
trebuie să se ţină cont de independenţa firmei şi de abilitatea de a servi clientul m mod 
adecvat, precum şi de integritatea managementului clientului, 
în acest sens:
- Se va discuta cu auditorul precedent.
- Se va evalua independenţa firmei şi abilitatea de a servi potenţialul client.
-Se va avea în vedere ca acceptarea clientului să nu încalce codurile profesionale de etica.
- Se vor analiza tipurile de angajamente pe care firma nu le va accepta sau care vor fi
acceptate numai in anumite condiţii. , _
- Clienţii vor fi evaluaţi în cazul în care apar anumite situaţii pentru a determina daca va ti 
continuată relaţia cu aceştia.

d) Resursele umane, inclusiv desemnarea echipelor misiunii

Conducătorul trebuie să aibă convingerea că echipa misiunii şi orice alţi experţi ai auditorului 
care nu fac parte din echipa misiunii deţin competenţa şi capacitatea de a.
- efectua misiunea de audit in conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale
şi de reglementare aplicabile;
- elabora un raport al auditorului, care să fie adecvat circumstanţeloi.
Munca de audit este atribuită angajaţilor care deţin gradul de instruire tehnică necesar m 
aceste condiţii.
în acest sens: .
- Se vor identifica in timp util nevoile de personal pentru fiecare angajament de audit. ^
- Se va pregăti un buget de timp pentru fiecare audit pentru a determina nevoile de forţă de 
muncă şi pentru a planifica munca de audit.
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- Se va desemna o persoană adecvată sau mai multe pentru a fi responsabili cu atribuirea
muncii de audit personalului. , ..
- Auditorul trebuie să aprobe programarea şi personalul utilizat pentru munca de audit.
- Se vor elabora proceduri de planificare a auditului.
- Se vor elabora proceduri pentru menţinerea standardelor de calitate ale firmei pentru munca 
prestată.

e) Realizarea misiunii

La realizarea misiunii de audit, conducătorul trebuie să aibă în vedere.
-  consultarea conform căreia, conducătorul trebuie:

- să îşi asume responsabilitatea pentru efectuarea de către echipa misiunii a consultări or 
adecvate în legătură cu aspectele dificile sau contencioase,
- să aibă convingerea că membrii echipei misiunii au realizat consultări adecvate pe parcursul
misiunii; , „ . . , u +
- să fie convins că natura şi domeniul de aplicare al acestor consultări şi concluziile rezultate
au fost convenite cu partea consultată;
- să determine dacă concluziile rezultate în urma consultărilor au fost implementate, ^
-  revizuirea controlului calităţii misiunii, conform căreia, conducătorul trebuie să îşi asume 
responsabilitatea pentru revizuirile efectuate in conformitate cu politicile şi procedurile e 
revizuire ale firmei. De asemenea, inainte de elaborarea raportului auditorului, conducătorul, 
prin revizuirea documentaţiei de audit şi discuţii cu echipa misiunii, trebuie să se convingă în 
ceea ce priveşte faptul că au fost obţinute suficiente probe de audit adecvate, pentru a sprijini 
concluziile obţinute şi pentru emiterea raportului auditorului;

- diferenţele de opinie. în cazul apariţiei unor diferenţe de opinie fie în cadrul echipei 
misiunii, fie în discuţiile cu persoanele consultate Compania de audit trebuie să aplice 
politicile şi procedurile firmei elaborate pentru abordarea şi depăşirea divergenţelor de opinie.

f) monitorizare

Procesul de monitorizare asigură o eficienţă corespunzătoare a sistemului de control al 
calităţii în sensul că furnizează firmei asigurarea rezonabilă că politicile şi procedurile sale 
privind sistemul de control al calităţii sunt relevante, adecvate şi funcţionează eficient, 
în acest sens:
- Va fi definit scopul şi conţinutul programului de monitorizare al firmei.
- Se vor elabora proceduri de raportare a datelor către nivelele adecvate din conducere, de 
monitorizare a măsurilor adoptate sau planificate, şi de revizuire generală a sistemului de 
control al calităţii propriu firmei.

3. Informaţie despre efectuarea ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către
Serviciul de control şi verificare

Ultima verificare a calităţii lucrărilor de audit a Societatii noastre de către Serviciul de 
control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activitatii de audit de pe lingă 
Ministerul Finanţelor in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) lit h) din Legea nr.61- 
XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit a fost efectuata la 26.12.2013. Controlul a 
avut ca scop verificarea: corectitudinii completării Informaţiei privind respectarea 
procedurilor de control al calitatii lucrărilor de audit §i a Raportului privind transparenta 
societatii de audit pentru anul 2012; respectării si aplicarii prevederilor din Legea privind 
activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor 
metodice privind modul de asigurare a riscului de audit nr. 149 din 22.11.2010, Ordinul cu 
privire la aprobarea Normelor de pregătire profesionala a stagiarilor in activitatea de audit nr.
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150 din 22.11.2010, Legea cu privire la prevenirea §i combaterea spălării banilor §i fmantarii 
terorismului nr. 190-XVI din 26.07.2007, Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor 
metodice privind aplicarea de către societatile de audit, auditorii intreprinzatori individuali a 
masurilor de prevenire §i combatere a spălării banilor §i fmantarii terorismului nr. 63 din 
10.08.2009, Standardele Naţionale de Audit Standardele Internationale de Audit. Au fost 
examinate:

- Politicile §i procedurile de control al calitatii lucrărilor de audit;
- Politica cu privire la prevenirea §i combaterea spălării banilor §i fmantarii
terorismului;
- Documentele de lucru aferente misiunii de audit a rapoartelor financiare.

4. Declaraţie privind respectarea de către Companiade audit a principiului
independenţei

Ne conformăm cerinţelor Codului privind conduita etică şi profesională în auditul financiar 
emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, inclusiv cerinţelor de independenţă şi 
cerinţelor naţionale de etică aplicabile în auditul situaţiilor financiare. 
Noi nu avem cunoştinţe de orice circumstanţe care pot avea loc, sau poate au apărut pentru a 
ameninţa independenţa noastră, şi vom continua să luăm măsuri şi să monitorizăm serviciile 
noastre pentru a asigura respectarea cerinţelor prevederilor normative şi în viitor.

5. Iinformaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor

în cadrul acestui deziderat menţionăm următoarele:
Trecerea cursurilor de instruire profesională continuă - 40 ore ACAP 
Participarea la mese rotunde organizate de organele de stat.
Participarea la emisiuni TV în calitate de expert în domeniul fiscal şi financiar, în 

care sunt puse în dezbateri chestiuni de ordin fiscal, economic etc.

6. Iinformaţie privind numele, prenumele auditorilor salariaţi, datele din 
certificatele de calificare

Dima Maria - auditul general, certificat de calificare al auditorului AG 00038, 
eliberat la 08.02.2008, auditul companiilor de asigurare - certificat de calificare 
APFN 0000062 eliberat la 05.12.2011.

7. Numele, prenumele auditorilor salariaţilor care deţin certificatul internaţional de 
calificare în domeniul contabilităţii şi auditului şi tipul acestuia

Deţinerea de către Conducătorul Companiei „Audit-Sedan” SRL, dna M. Dima a 
certificatului internaţional de calificare in domeniul contabilitatii DipIFR.

O s

Director “Audit - Sedan” Ş M. Dima

licenţa pentru auditul gener; Companiilor de asigurare A MMII
Nr. 034433 din 21.04.2010

10 aprilie 2014
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