
 

 

 

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA 

al Companiei de Audit ,,Evilegis Audit” SRL 

În calitate de companie de audit care efectuează audit financiar la entităţi de 

interes public, Compania de audit ,,Evilegis Audit” SRL publică acest raport 

privind transparenţa. Toate informaţiile furnizate în prezentul raport se referă la 

situaţia Societăţii la 31 decembrie 2015. 
Compania de Audit ,,Evilegis Audit” SRL are sediul în m. Chişinău str. Puşkin 22 

of. 219A  şi a fost  înfiinţată în anul 2010. 

Fondatorii Societatii sunt: Claşevici Cătălina – 94,74 % si Bondari Aida – 5,26 %. 

Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 5700 lei. ,,Evilegis Audit” SRL 

deţine licenţa A MMII 045084 pentru auditul general şi auditul participanţilor la 

piaţa asigurărilor, eliberată la 29.12.2010 valabilă până la 28.12.2020. 

Societatea este condusă, administrată şi reprezentată de d-na Claşevici Cătălina. 

Numarul total al angajaţilor constituie 5 persoane. Administratorul îndeplineşte 

condiţiile impuse de lege de a avea această calitate, deţinând şi calitatea de auditor 

şi fiind membru ACAP. D-na Claşevici Cătălina deţine certificatul de auditor 

pentru auditul general AG000272 şi pentru auditor pentru participanţii profesionişti 

la piaţa asigurărilor APFN0000065. 

CA ,,Evilegis Audit” SRL a efectuat audit financiar aferent exerciţiului financiar 

încheiat la 31.12.15 pentru CA „Moldova AstroVaz” SA care este entitate de 

interes public.  

Rapoarte de audit se întocmesc în limba de stat, dar şi în limbile rusă şi engleză la 

solicitare. 

Societatea aplică sistemul intern de control al calităţii. Acest sistem include 

politicile şi procedurile Societăţii conform ISA 220 şi ISQC 1 şi sunt prezentate în 

,,Proceduri interne conform ISA 220” şi ,, Proceduri interne conform ISQC 1” , 

fiind ulterior comunicate în cadrul firmei. Politica de control al calităţii lucrărilor 

de audit a fost aprobată prin ordinul  nr. 2 din 03.01.2015 pentru punerea în 

aplicare a politicilor şi procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit. Ultima 

verificare a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul de control şi verificare  s-a 

efectuat în anul 2015 - actul de control din 14.09.2015. 

Responsabilitatea finală pentru implementarea, comunicarea şi menţinerea 

Politicilor şi procedurilor de control al calităţii revine administratorului, care este 

responsabil  şi de aspecte precum etica, confidenţialitatea şi independenţa în cadrul 

companiei. 



Politicile şi procedurile Societaţii abordează aspecte precum:  

 Responsabilitatea conducerii pentru calitatea lucrărilor de audit; 

 Cerinţele etice relevante; 

 Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice; 

 Resursele umane; 

 Realizarea misiunii; 

 Monitorizarea. 

Toate rapoartele legate de servicii de audit asupra conturilor anuale ale entităţii de 

interes public, sunt supuse unei analize de asigurare a calităţii misiunii înainte de 

emiterea raportului. Această analiză este efectuată de către o persoană cu 

experienţă şi calificări profesionale suficiente şi corespunzătoare.  

O analiză de asigurare 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, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor 

de lucru selectate şi altor documente, după cum este cazul. Aplicarea sistemului de 

control intern al calităţii asigură calitatea misiunilor de audit. Sistemul intern de 

asigurare a calităţii descris mai sus funcţionează eficient în ceea ce priveşte 

obţinerea unei asigurări rezonabile ca Societatea şi personalul acesteia respectă 

standardele profesionale şi legale şi ca rapoartele de audit emise sunt 

corespunzătoare în circumstanţele date. 

Toţi angajaţii şi conducerea Societăţii se conformeaza politicilor de etică şi 

independenţă care încorporează Codul Etic al Profesioniştilor Contabili emis de 

IFAC. 

Societatea comunică politicile sale de etică şi independenţă angajaţilor săi. Fiecare 

angajat semneaza, anual o declaraţie de independenţă care să confirme că a citit şi 

a înţeles politicile de etică şi independenţă şi că a respectat în anul anterior aceste 

politici. Administratorul se asigura că independenţa este respectată, înainte de a 

accepta un client. Fiecare membru din echipa de audit semnează o declaraţie de 

independenţă la începutul fiecărei misiuni, în legatură cu clientul verificat. 

Conducerea Societăţii confirma faptul că politicile companiei sunt permanent 

observate şi revizuite. Compania de audit ,,Evilegis Audit” SRL asigură un proces 

de pregătire continuă pentru tot personalul implicat în misiunile de audit. Întregul 

personal care participă la misiunile de audit, indiferent de nivelul profesional, este 

permanent instruit la locul de munca pe durata misiunilor de audit. Auditorul 

respectă cerinţele obligatorii de pregatire continuă. Veniturile obţinute de CA 

,,Evilegis Audit” SRL pentru anul 2015 constituie 561 435 lei.  

 

Administrator  

Cătălina Claşevici       

28.04.2016      



 


