
RAPORTUL
privind transparenţa Societăţii de audit „Audit-Concret” S.A. 

pentru perioada de gestiune a anului 2012

„Audit-Concret” S.A. activează în domeniul auditului mai mult de 17 ani. 
în această perioadă activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.
Tipurile de servicii care sînt acordate de către societatea sînt următoarele:
- auditul rapoartelor financiare;
- auditul companiilor de asigurare;
- auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
- prestarea serviciilor prevăzute de art. 6 al Legii privind activitatea de audit.
Pentru desfăşurarea serviciilor ce ţin de activitatea de audit, societatea deţine 
următoarele licenţe:
1.Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit (auditul rapoartelor financiare şi 
auditul companiilor de asigurare) nr. 033262, seria AMMII din 19.03.2012 valabilă 
pînă la 19.03.2017.
Conducerea SA „Audit-Concret” este reprezentată de către dna Litr Ana -
directorul firmei, care deţine în capitalul social 70% şi dna Furculiţa Victoria -  este
angajata a societăţii, care deţine 30% în capitalul social.
Numărul total de angajaţi la sfîrşitiil perioadei de gestiune a anului 2012 este de 21 
persoane, inclusiv în Departamentul audit - 8 persoane, dintre care 4 stagiari, 
în perioada de gestiune raportată au fost auditate următoarele entităţi de interes 
public:

1. Compania de Asigurări „Transelit” SRL;
2. Compania de Asigurări „Asterra Grup” SRL;
3. Compania de Asigurări „Asterra Grup”SRL;
4. Societatea de Asigurări „MOLDCARGO”SRL;
5. Compania de Asigurări „Galas” SA.

în activitatea de audit al Societăţii se utilizează limba de stat, limba rusă şi limba 
engleză.
Sistemul de control al calităţii existent în societate este organizat conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv a Legii privind activitatea de audit nr.



61-XVI din 16.03.2007, Codului privind conduita profesională a auditorilor şi 
contabililor, precum şi a Standardelor Internaţionale de Audit.
Politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit sînt implementate de 
către SA „Audit-Concret” atît la nivelul societăţii, cît şi în cadrul fiecărui audit 
efectuat la entităţi.
Obiectivele politicii de control al calităţii reprezintă:

a) cerinţe profesionale;
b) aptitudini şi competenţă;
c) desemnarea (repartizarea lucrărilor);
d) delegarea lucrărilor de audit;
e) consultanţa;
f) acceptarea şi menţinerea clienţilor; precum şi
g) monitorizarea procesului de efectuare a auditului.

Politica generală şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit sînt 
comunicate personalului şi se aplică în procesul auditului.
De către SA „Audit-Concret” se respectă principiul independenţei conform 
prevederilor art. 11 al Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 
pentru fiecare audit separat efectuat la entităţi.
Referitor la controlul calităţii lucrărilor de audit:
- controlul extern din partea organelor statale nu a fost efectuat;
- SA „Audit-Concret” este membru al AC AP.
Controlul intern al calităţii lucrărilor de audit se efectuează pentru fiecare misiune 
de audit în parte.
Deţinători a- certificatelor de calificare a auditorului în cadrul SA „Audit-Concret” 
sînt următoarele persoane:
Litr Ana -  certificatul nr. 000059 din 08.02.2008 
Mucuţa Tatiana -  certificatul 000174 din 08.02.2008 
Voloşciuc Natalia -  certificatul nr. 000153 din 08.02.2008 
Furculiţa Victoria -  certificatul nr. 000178 din 08.02.2008


