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RAPORT PRIVIND TRANSPAREN A  

SOCIET II DE AUDIT PENTRU ANUL 2011 
(în conformitate cu Ordinul Ministrului Finan elor nr.115 din 26 decembrie 2008)  

 
I. Descrierea general  a societ ii 
Firma de Audit „OptimAudit” Societate cu R spundere Limitat  (mai departe OptimAudit S.R.L.) a fost 
înregistrat  la Camera Înregistr rii de Stat la data de 05 iulie 1996.  
Num rul de identificare de stat - codul fiscal (IDNO): 1003600124397 
 
OptimAudit S.R.L. este o firm  de audit i consultan , fondat  în anul 1996, care ofer  o gam  larg  de 
servicii în domeniul auditului financiar, contabilit ii, consultan ei în afaceri. OptimAudit S.R.L. ofer  
consultan  în domeniul legisla iei fiscale necesar  pentru optimizarea afacerii i protej rii împotriva 
riscurilor. Auditorii i contabilii no tri au o experien  bogat  în domeniul contabil de activitate, 
calific ri i cuno tin e care-i recomand . Suntem o echip  mic , dar care mult apreciaz  încrederea 
clien ilor s i.  
 
Noi suntem: Auditori, Contabili i Consultan i. 
 
Am crescut împreun  cu fiecare dintre clien ii no tri, acumulând experien i încredere public . 
Rela iile noastre cu to i partenerii de afaceri sunt bazate pe principii de înalt  etic  profesional . 
Succesul nostru se datoreaz  profesionalismului, cuno tin elor i experien ei bogate, înaltelor calit i 
morale i responsabilit ii de care d  dovad  fiecare membru al colectivului. 
 
Obiectivul OptimAudit S.R.L. este de a oferi clien ilor s i suport în afacere.  
 
Principii fundamentale de activitate 
În activitatea noastr  ne conducem de principiile deontologice fundamentale expuse în Codul privind 
conduita profesional  a auditorilor i contabililor din Republica Moldova (Codul Etic), aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finan elor al Republicii Moldova nr.29 din 01.03.2001 i care a fost elaborat în 
baza Codului privind Etica Contabililor Profesioni ti, aprobat de Federa ia Interna ional  a Contabililor 
(IFAC) : 
 
- Onestitatea; 
- Competen  profesional i con tiinciozitatea; 
- Confiden ialitatea; 
- Comportament profesional; 



- Respectarea standardelor profesionale tehnice. 
 
Licen a: Societatea î i desf oar  activitatea în domeniulul autitului în baza licen ei de activitate 
(auditul general, auditul companiilor de asigurare), Seria A MMII 029679, eliberat  la 11.04.2005 
(prelungit  pîn  la: 11.04.2015).  
 
Informa ii privind serviciile acordate:  
Societatea acord  urm toarele servicii: 
- auditul rapoartelor financiare; 
- servicii juridice ce in de activitatea economico-financiar ; 
- organizarea, inerea i restabilirea eviden ei contabile, prezentarea d rilor de seam  fiscale, rapoartelor 
financiare i statistice; 
- eviden a personalului i pl ilor salariale; 
- servicii de consultan  ce in de legisla ia fiscal , legisla ia muncii, metodologia eviden ei contabile; 
- analiza activit ii economico-financiare a întreprinderii. 

 
Structura conducerii: administrator – Ciobanu Veaceslav  (auditor, certificat pentru auditul general 
seria AG nr. 000094; certificat pentru auditul companiilor de asigurare AA 000014).  
 
Asocia i: Structura asocia ilor societ ii este reprezentat  de dou  persoane fizice: 
-Ciobanu Veaceslav, cod personal 0982908421461, cota de participare 66,67%; 
-Ciobanu Liliana, cod personal 2001042608922, cota de participare 33,33%. 
 
Capital social:    1 800 lei. 
Capital propriu 31.12.2011:  3 955 862 lei. 
Total Active 31.12.2011:  4 143 398 lei. 
 
Apartenen a la asocia ii profesionale: OptimAudit S.R.L. este membru al Asocia iei Contabililor i 
Auditorilor Profesioni ti din Republica Moldova (ACAP). ACAP este membru cu drepturi depline al 
Federa iei Interna ionale a Contabililor (IFAC).  
 
Num rul de angaja i: 10, inclusiv auditori certifica i – 2. 
 
Num rul de angaja i care de in certificate interna ionale ale contabililor profesioni ti i tipul 
acestora:  2, Contabil Certificat Practic (CAP). 
 
Lista entit ilor de interes public pentru care au fost efectuate audite ale rapoartelor financiare în 
perioada 2011:  
Societatea de asigur ri “ACORD GRUP” S.R.L. 
 
Limbile utilizate în activitatea de audit: Limba român .  
 
Sistemul de control al calit ii: Societatea implementeaz  un sistem de control al calit ii în 
conformitate cu Standardul Interna ional privind Controlul Calit ii ISQC 1. În implementrea 
procedurilor de control al calit ii lucr rilor de audit ne conducem de Ghidul de utilizare a 
Standardelor Interna ionale de Audit în ajutorarea întreprinderilor mici i mijlocii, elaborat de 
Comitetul pentru Practici Mici i Mijlocii al Federa iei Interna ionale a Contabililor (IFAC). 
 
Procesul de elaborare, documentare i implementarea a politicilor i procedurilor de control al calit ii 
lucr rilor de audit în cadrul societ ii are un caracter permanent de dezvoltare, de modificare pe m sura 
îmbog irii experien ei de lucru, cuno tin elor auditorilor. În cadrul companiei se folosesc standarde 
interne, elaborate în cadrul întreprinderii, privind efectuarea auditului rapoartelor financiare. În acest 



document sînt concentrate toate politicile i tehnicele legate de efectuarea unui audit inclusiv ce in de 
controlul calit ii lucr rilor de audit. 
Aceste standarde sunt elaborate în baza urm toarelor principii:  
-Responsabilit ile managementului pentru calitatea lucr rilor de audit;  
-Respectarea Codului Etic;  
-Procedurile de acceptare i continuitate a rela iilor cu clien ii i angajamente specifice;  
-Performan a angajamentelor;  
-Monitorizarea lucr rilor de audit.  
 
Scopul principal al sistemului de control al calit ii este de a asigura ca calitatea serviciilor de audit s  
corespund  standardelor profesionale de audit, s  fie asigurat un control permanent i o monitorizare a 
procesului de acordare a serviciilor de audit. 
 
 
 
Proceduri de control al calit ii lucr rilor de audit  
Angaja ii companiei au obliga iunea s  cunoasc i s  respecte standardelele profesionale i Codul Etic. 
Anual sunt evaluate cuno tin ele i performan ele fiec rui angajat în cadrul procedurii de atestare 
profesional . Este elaborat un regulament în acest sens. 
 
Procedurile implementate au menirea s  asigure independen a, integritatea i obiectivitatea persoanelor 
implicate în misiunile de audit. Este necesar ca to i auditorii, personele implicate în fiecare misiune de 
audit s  nu aib  nici un  interes financiar, nici o rela ie interzis  cu entit ile auditate, conducerea, 
ac ionarii (asocia ii) acestora. Politicile i procedurile aprobate cer ca angaja ii întreprinderii s  respecte 
cu stricte e Codul Etic, s  ac ioneze cu integritate i obiectivitate, s  î i desf oare activitatea cu 
competen , s  respecte legisla ia în vigoare i standardele profesionale aplicabile. 
 
În cadrul fiec rei misiuni de audit autitorul prezint  o declara ie  pe propria r spundere c  este liber de 
orice interes, care ar putea fi considerat ca fiind incompatibil cu onestitatea, obiectivitatea i 
independen a. De asemenea, fiecare auditor anual prezint  o declara ie prin care confirm  c  cunoa te 
politicele i procedurile organiza iei de audit, respect  principiile independen ei, onestit ii i 
obiectivit ii auditorului. 
 
În cadrul societ ii este implimentat un sistemul de instruire profesional  continu  a personalului care 
include: 
-petrecerea unor seminare lunare la care se discut  diferite întreb ri din domeniul profesional de 
activitate (SNC, Cod fiscal etc.), modific rile în legisla ia fiscal , analiza practicii fiscale, situa ii 
neordinare; 
-fiecare angajat se specializaez  în cunoa terea aprofindat  a unor compartimente din domeniul 
legisla iei fiscale, a unor standarde de contabilitate i standarde de audit; 
-acces liber a angaja ilor societ ii la baza juridic  de acte normative, instalata în re ea de calculatoare 
(cu actualizare s pt mînal ); 
-asisten  juridic  calificat  (jurisconsult); 
-cu regularitate se întocme te un buletin informativ în care sunt analizate actele normative publicate în 
Monitorul oficial, modific rile la actele normative în vigoare ce in de domeniul de activitate ( 
contabilitate i audit, legisla ia fiscal , legisla ia muncii, economie etc.). 
 
Noi în elegem valoarea cre rii unei rela ii de lung  durat  cu entit ile auditate, bazat  pe încredere i 
integritate.  
 
Confiden ialitate 



În conformitate cu politicele de confiden ialitate, contractele de munc , semnate cu angaja ii, cerin ele 
Codului Etic i scrisorile de angajament, OptimAudit S.R.L. respect  confiden ialitatea informa iei 
referitoare la activitatea entit ilor auditate, ob inute în timpul prest rii serviciilor profesionale. 
Confiden ialitatea r mîne în vigoare i dup  încheierea rela iilor dintre auditor i entitate auditat . 
 
Declara ie privind respectarea de c tre societatea de audit a principiului independen ei:  
OptimAudit S.R.L. respect  principiul independen ei în conformitate cu Codul Etic, standardele de audit 
i  legisla ia in vigoare. 

 
Data la care a avut loc ultima verificare independent  a calit ii lucr rilor de audit:  
La data prezent rii Raportului privind transparen a societ ii de audit pentru anul 2011 controlul extern 
al lucr rilor de audit n-a fost efectuat.  
Din data de 03 decembrie 2010 OptimAudit S.R.L. este membru al Asocia iei Contabililor i Auditorilor 
Profesioni ti din Republica Moldova. Controlul extern al lucr rilor de audit va fi efectuat de acest 
organism profesional. 
 
 
Date din certificatele de calificare ale auditorilor:  
 
Ciobanu Veaceslav   Auditul general           AG 000094           Data eliber rii: 08.02.2008 
 
Ciobanu Veaceslav    Auditul companiilor  

de asigurare  AA 000014       Data eliber rii: 08.02.2008 
 

tirbu Adrian Auditul general AG 000030       Data eliber rii: 08.02.2008 
 
 
 
Director   OptimAudit S.R.L.        Veaceslav Ciobanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


