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Către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit 
de pe lîngă Ministerul Finanţelor

ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL INTEGRAL STRĂIN “DELOITTE & TOUCHE” SRL 
RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA SOCIETATII DE AUDIT

Introducere

În calitatea sa de companie de audit care efectuează auditări a informaţiilor financiare anuale ale altor 
entităţi, Compania Deloitte and Touche SRL (în continuare “Societatea”), publică acest raport privind 
transparenţa societăţii în conformitate cu prevederile art.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 privind activitatea de audit.

Informaţia prezentată în raport se referă la situaţia Societăţii la 31 Decembrie 2012, cu excepţia cazurilor 
când este expres stipulat altfel.

Descrierea generală a societăţii de audit

Societatea este organizată ca o societate cu răspundere limitată. Deţinătorii cotelor în Deloitte and Touche 
SRL sunt: singurul fondator S.C. Deloitte Consultanţă S.R.L. înregistrată la Registrul Comerţului în România 
sub numărul J 40/8360/1992.

Societatea deţine licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit a întreprinderilor şi instituţiilor financiare 
seria A MMII nr. 039660 eliberată în 11 Mai 2007 valabilă până în 11 Mai 2017. Următorii angajaţi deţin 
Certificatul Calificării de Auditor la data de 31 Decembrie 2012:

Certificatul Calificării de Auditor este deţinut de Dl Victor Cojuhari -  auditul general, seria AG nr. 000238 din 
08 Februarie 2008; certificat de calificare al auditorilor instituţiilor financiare nr. AIF 0010 din 23.07.2010 si 
Dna Irina Litra -  audit general, seria AG nr. 000298 din 12 decembrie 2012.

Societatea este administrată de catre administratorii Dl. Victor Cojuhari, Dl Hassan Ahmed, Dl Ploem Johnny 
Jozef Hubert si Dna Irina Litra. Toti administratorii activează în baza Statutului Societăţii si a modificarilor 
aditioanale înregistrate la 08.04.2013.

Numărul total al angajaţilor permanenţi a Societăţii la data de 31 Decembrie 2012 este de 13 persoane din 
care angajaţi ai Departamentului Audit 11 persoane.

Numărul persoanelor care deţin certificate internaţionale ale contabililor profesionişti este de 2 persoane -  
Manager Audit Dna Irina Litra, Auditor Senior Dl Ion Efros.

Societatea utilizează următoarele limbi în activitatea de audit: Română, Engleză si Rusă.
Societatea este membră al ACAP.

Lista cu entităţile de interes public pentru care au fost efectuate misiuni de audit asupra situaţiilor financiare 
pe parcursul anului 2012: BC Victoria Bank SA, BC Banca Sociala SA.
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Despre Deloitte

Deloitte & Touche S.R.L. este societatea membră din Republica Moldova a reţelei Deloitte. “Reţeaua 
Deloitte” este compus din firme membre ale Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o societate britanică limitată 
prin garanţie (denumită în continuare “DTTL”).
DTTL nu furnizează servicii profesionale clienţilor, nu gestionează, nu controlează sau nu deţine direct nici 
un fel de interese în niciuna dintre firmele membre sau în niciuna dintre entităţile afiliate firmelor membre. 
Firmele membre din Reţeaua Deloitte furnizează servicii clienţilor, fie direct , fie prin afiliaţii săi (firmele 
membre sau afiliaţii acestora sunt denumite în mod colectiv în prezentul raport “Firme Membre”). Firmele 
Membre operează sub marca Deloitte şi a numelor înrudite, inclusiv “Deloitte,” “Deloitte & Touche,” “Deloitte 
Touche Tohmatsu,” şi “Tohmatsu.”

Firmele Membre furnizează servicii profesionale în anumite zone geografice şi se supun legilor, 
regulamentelor şi cerinţelor profesionale din jurisdicţiile în care operează. Fiecare Firmă membră este 
structurată diferit în conformitate cu, printre altele, legile, regulamentele şi practicile obişnuite naţionale.

Firmele membre nu sunt filiale sau sucursale ale DTTL şi nu acţionează ca agenţi pentru DTTL sau pentru 
alte firme membre. Mai degrabă, acestea sunt entităţi formate local cu propria structură de proprietate 
independentă de DTTL, care au devenit în mod voluntar membri al Reţelei Deloitte, cu scopul principal de a 
coordona abordarea lor cu serviciile furnizate clienţilor, cu standardele profesionale, cu valorile împărtăşite, 
cu metodologiile şi sistemele de control al calităţii şi de gestionare a riscurilor. DTTL a adoptat anumite 
politici şi protocoluri în fiecare dintre aceste zone într-un efort de a stabili în mod consecvent un nivel înalt de 
calitate, conduită profesională şi al serviciilor furnizate în cadrul tuturor Firmelor Membre. Această structură 
conferă puncte solide semnificative, combinând standardele înalte de calitate şi metodologiile cu o profundă 
înţelegere a pieţelor locale şi cu un sens de responsabilitate şi iniţiativă printre profesioniştii care au un 
interes direct în integritatea şi creşterea practicilor lor respective.

Despre Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe este o organizatie regionala de entitati grupate sub denumirea Deloitte Central 
Europe Holdings Limited, firma membra a Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Europa Centrala. Serviciile 
sunt furnizate de catre Deloitte Central Europe Holdings Limited, sucursalele si firmele afiliate, care sunt 
persoane juridice separate si independente.
Sucursalele si firmele afiliate Deloitte Central Europe Holdings Limited sunt printre cele mai importante firme 
de servicii profesionale din regiune si ofera servicii printr-o echipa de peste 3700 de angajati, in 41 de birouri 
din 17 tari.

Descrierea sistemului de control al calităţii (politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de 
audit) existent în societatea de audit, inclusiv eficienţa lor declarată de comitetul executiv

Compania susţine politicile şi procedurile de promovare a unei culturi interne bazate pe 
recunoaşterea faptului că calitatea este  esenţială în planificarea şi efectuarea angajamentului şi 
este  stabilit în Manualul de Politici Deloitte (Audit).. Acest sistem include politicile si procedurile 
care abordează responsabilitatea conducerii pentru sistemul de control al calităţii din cadrul firmei 
de audit, cerinţele etice, acceptarea clienţilor şi a misiunilor şi continuarea acestora, resursele 
umane, performanţa în cadrul misiunilor şi monitorizarea..

Sistemul intern de control al calităţii are doua sisteme de monitorizare:

- Analiza de control a calităţii misiunii;
- Revizuirea activităţii firmei membre.

Analiza de control a calităţii misiunii



Toate rapoartele de audit asupra conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale entităţilor de 
interes public, printre altele, -  sunt supuse unei analize de control a calităţii misiunii efectuate de către un 
partener sau director de audit al Societăţii cu experienţă şi calificări profesionale suficiente şi 
corespunzătoare, înainte de emiterea raportului.

O analiză de control a calităţii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit şi a situaţiilor financiare sau 
a altor informaţii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit sau echivalent, a rezumatului 
procedurilor de audit sau echivalent, a documentelor de lucru selectate şi a altor documente considerate 
necesare cum ar fi contractul pentru servicii. Această revizuire include şi o discuţie cu partenerul care 
conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate în timpul misiunii de audit sau de 
revizuire. În cazul în care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decât normal, este 
necesară o revizuire mult mai aprofundată, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzătoare care 
se concentrează asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai dacă cel care a efectuat analiza este mulţumit de raţionamentele şi 
concluziile exprimate de echipa de audit şi de respectarea Standardelor Naţionale de Audit a Republicii 
Moldova, Standardele Internaţionale de Audit şi alte reguli şi regulamente relevante.

Revizuirea activităţii firmei membre

Societatea este responsabilă pentru revizuirea activităţii . DTTL oferă îndrumare şi supraveghere cu privire 
la planurile şi procedurile de revizuire. Coordonarea şi administrarea generală a programului de revizuire a 
activităţii este responsabilitatea directorului regional de revizuire. Cel puţin o dată la trei ani societatea 
efectuează revizuirea practicii sale. Planul de analiză a practicii, procesul şi rezultatele este revizuit şi 
concordat de către un partener din alta firmă membră („partener corcondant”). Partenerul concordant cărui i 
se atribuie această responsabilitate lucrează îndeaproape cu directorul regional de revizuire în 
supravegherea planificării şi performanţei examinării practicii.

Obiectivele revizuirii activităţii firmei membre sunt:

Revizuirile angajamentelor individuale constau din discuţiile cu partenerii şi/ sau managerul responsabil de 
angajament şi verificarea rapoartelor aferente, foilor de lucru, si, unde este cazul, fişierelor de 
corespondenţă.

Angajamentele sunt verificate pentru:

- a determina dacă procedurile de control au fost aplicate în mod corespunzător la astfel de angajamente ;
- evaluarea de adecvare a punerii în aplicare abordării de audit, inclusiv conformitatea cu politicile şi 
procedurile cuprinse în manualul de politica a companiei i;
- monitorizarea respectării legilor aplicabile locale, şi;
- evaluarea calităţii serviciilor furnizate către client

Rezultatele revizuirii calităţii

Constatările şi recomandările rezultate din revizuirile calităţii sunt prezentate într-un raport de revizuire a 
practicii şi într-o scrisoare a Societăţii către CEO. Scopul scrisorii către conducere este de a face sugestii de 
îmbunătăţire ca răspuns la constatările făcute. Societatea abordează constatările în raportul de revizuire 
scrisoare către conducere a practicii prin elaborarea unui plan de acţiune detaliat ce prezintă acţiunile de 
întreprins, persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) şi timpul necesar pentru implementarea 
recomandărilor conţinute în scrisoarea către conducere privind revizuirea practicii, când este cazul.

În plus, Societatea comunică cu partenerul relevant şi cu alţi membri relevanţi ai personalului deficienţele 
(dacă există) constatate ca rezultat al revizuirii practicii şi recomandări pentru acţiuni corespunzătoare de 
remediere. Societatea comunică de asemenea anual rezultatele revizuirii practicii şi consideraţii şi evaluarea 
permanentă a sistemelor de control al calităţii către partenerii săi şi către alte persoane corespunzătoare din 
interiorul Societăţii.



Declaraţie Comitetului Executiv

Comitetul Executiv al Societăţii se declară mulţumită că sistemul intern de asigurare a calităţii descris mai 
sus funcţionează eficient în ceea ce priveşte obţinerea unei asigurări rezonabile că Societatea şi personalul 
acesteia respectă standardele profesionale aplicabile şi de cerinţele de reglementare şi legale şi că 
rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstanţele date.

Data efectuării ultimului control independent calitativ a angajamentelor

Până la data de 31 Decembrie 2012 ultimul control independent al calităţii angajamentelor s-a efectuat intern 
în Iunie 2010 si următorul este planificat să fie efectuat in Iunie 2013.

Informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor salariaţi ai societăţii de audit

Scopul programului de dezvoltare profesională al Firmei este acela de a ajuta partenerii şi personalul 
profesional să menţină şi să sporească competenţa lor profesională. Pentru a suplimenta dezvoltarea la 
locul de muncă, Firma furnizează dezvoltare profesională formală continuă în domeniile relevante.
Firma a dezvoltat un model de competenţă, Global Excellence Model (gEm), specific fiecărei funcţiuni, 
pentru a exprima zonele de capacităţi personale pentru parteneri şi personalul profesional. gEm are trei 
componente principale: competenţe tehnice care sunt specifice funcţional; competenţe împărtăşite care 
sunt comune tuturor funcţiunilor; şi competenţe pentru specializări. Modelul gEm este o combinaţie de 
cunoştinţe, aptitudini şi atitudini necesare pentru a îndeplini diferite roluri în interiorul Firmei. Ca atare, 
acest model de competenţă formează baza pentru structurarea programului de dezvoltare profesională 
continuă.

Toţi partenerii şi personalul profesional işi asuma responsabilitatea personală pentru a se asigura că 
dezvoltarea şi educaţia lor profesională continuă sunt corespunzătoare rolurilor, responsabilităţilor şi 
cerinţelor lor profesionale. Firma stabileşte însă nivele minime de dezvoltare profesională ce trebuie atinse 
de parteneri şi personalul profesional într-o perioadă specifică de timp.

Aceste nivele includ un minimum de 20 de ore de învăţare structurată pe an şi 120 de ore de învăţare 
structurată în fiecare perioadă de trei ani (i.e. o medie de 40 de ore pe an). Pentru a atinge aceste 
obiective de dezvoltare, Firma oferă programe structurate, formale de învăţare, cum ar fi cursuri interne 
sau externe, seminarii, sau e-learning acoperind toate zonele modelului de competenţă (ex.: competenţe 
partajate, competenţe tehnice specifice funcţional şi competenţe pe zone de specializare).
Firma este de asemenea angajată pe drumul încurajării personalului profesional să obţină acreditări 
profesionale cum ar fi ACCA, apartenenţa la Asociatia Contabililor si Auditorilor Profesionisti din R.Moldova

De asemenea, Firma organizează periodic instruiri şi ateliere în legătură cu modificările şi actualizările de 
legislaţie contabilă şi fiscală.

Declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual a 
principiului independenţei

Societatea menţine politici de independenţă, care includ efectuarea anumitor verificări anuale .

Firma are politici şi proceduri menite să dea o asigurare rezonabilă că respectă standardele de 
independenţă aplicabile. Aceste politici şi proceduri se bazează pe Cod şi sunt accentuate, după caz, pentru 
a reflecta standardele locale sau politicile DTTL care pot fi mai restrictive.

Sistemul de controale de calitate al Firmei legat de independenţă include următoarele:

• Politici şi proceduri de independenţă;
• Instrumente privind conformitatea proceselor de activitate, inclusiv sistemul Deloitte Entity Search and 

Compliance (Sistemul de Căutare a Entităţilor şi de Conformitate), Confirmările şi Sistemul Global de 
Monitorizare a Independenţei;

• Evaluarea şi monitorizarea relaţiilor comerciale;
• Învăţarea independenţei;
• Monitorizarea controalelor şi sistemelor de independenţă aferente independenţei personale şi revizuirilor 

practicii;
• Măsuri şi acţiuni disciplinare;



• Alocarea responsabilităţii pentru sistemele şi controalele de independenţă;
• Cultura “Tone-at-the-top” (tonul dat de conducere) legată de independenţă.

Politicile şi procedurile de independenţă ale Firmei acoperă Firma şi partenerii, personalul său profesional şi 
administrativ şi anumite rude ale acestora, unde este cazul. Aceste politici şi proceduri sunt, în unele cazuri, 
mai restrictive decât standardele de independenţă ale Codului şi conţin cerinţe specifice de independenţă cu 
privire la un client de audit (“entitate restricţionată”) şi la clienţii afiliaţilor.

Politicile cer ca Firma, partenerii şi personalul său profesional să stabilească, printre altele, dacă o entitate 
este o entitate restricţionată înainte ca Firma, un partener sau un membru al personalului profesional 
(inclusiv soţul/soţia, echivalentul soţului/soţiei şi persoanele dependente de aceştia) se angajează în anumite 
tranzacţii cu entitatea. Firma, partenerii şi personalul de conducere îşi înregistrează interesele financiare şi 
conturile de brokeraj într-un sistem de urmărire (“Sistemul Global de Monitorizare a Independenţei” sau 
“GIMS”). GIMS permite o revizuire electronică a intereselor financiare şi a conturilor de brokeraj pentru a 
ajuta identificarea restricţiilor de independenţă care pot afecta abilitatea de a deţine astfel de elemente.
Firma obţine anual confirmări de la partenerii, personalul său profesional şi administrativ că aceste persoane 
respectă politicile de independenţă ale Firmei.

Politicile şi procedurile de independenţă ale Firmei sunt puse electronic la dispoziţia partenerilor, 
personalului profesional şi administrativ al Firmei. Actualizările aduse acestor politici şi proceduri sunt de 
asemenea făcute şi comunicate electronic partenerilor, personalului profesional şi administrativ al firmei.
Mai mult, alte materiale legate de independenţă sunt disponibile pe un website dedicat independenţei. 
Materiale care reamintesc politicile şi alte aspecte sunt în mod regulat publicate ca parte a comunicărilor, 
care prezinta modificările entităţilor restricţionate la nivel international.

Politicile şi procedurile sunt existente la nivel de misiune pentru a cere partenerului de audit alocat misiunii 
respective să analizeze aspectele de independenţă în cursul misiunii de audit şi pentru a aborda caracterul 
complet al comunicţiilor cu comitetul de audit sau cu cei responsabili cu guvernanţa, când este necesar.

Administrator 
Irina Litra
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