
Nr. 5 din 29 aprilie 2016 

RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA 
SOCIETĂŢII DE AUDIT PENTRU ANUL 2015 

(în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor nr.61 din 04 iunie 2012) 

I. Descrierea generală a societăţii 
Firma de Audit „OptimAudit" Societate cu Răspundere Limitată (mai departe OptimAudit 
S.R.L.) a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat la data de 05 iulie 1996. 
Numărul de identificare de stat - codul fiscal (IDNO): 1003600124397 

OptimAudit S.R.L. este o firmă de audit şi consultanţă, fondată în anul 1996, care oferă o gamă 
largă de servicii în domeniul auditului financiar, contabilităţii, consultanţei în afaceri. 
OptimAudit S.R.*L oferă consultanţă în domeniul legislaţiei fiscale necesară pentru optimizarea 
afacerii şi protejării împotriva riscurilor. Auditorii şi contabilii noştri au o experienţă bogată în 
domeniul contabil de activitate, calificări şi cunoştinţe care-i recomandă. Suntem o echipă mică, 
dar care mult apreciază încrederea clienţilor săi. 

Noi suntem: Auditori, Contabili şi Consultanţi. 

Am crescut împreună cu fiecare dintre clienţii noştri, acumulând experienţă şi încredere publică. 
Relaţiile noastre cu toţi partenerii de afaceri sunt bazate pe principii de înaltă etică profesională. 
Succesul nostru se datorează profesionalismului, cunoştinţelor şi experienţei bogate, înaltelor 
calităţi morale şi responsabilităţii de care dă dovadă fiecare membru al colectivului. 

Obiectivul OptimAudit S.R.L. este de a oferi clienţilor săi suport în afacere. 

Principii fundamentale de activitate 
în activitatea noastră ne conducem de principiile deontologice fundamentale expuse în Codul 
etic al profesioniştilor contabili (Codul Etic), aprobat de Federaţia Internaţională a Contabililor 
(IFAC): 

- Onestitatea; 
- Competenţă profesională şi conştiinciozitatea; 
- Confidenţialitatea; 
- Comportament profesional; 
- Respectarea standardelor profesionale tehnice. 

Licenţa: Societatea îşi desfăşoară activitatea în domeniului autitului în baza licenţei de activitate 
(auditul general, auditul companiilor de asigurare), Seria A MMII 029679, eliberată la 
II.04.2005 (prelungită pînă la: 11.04.2020). 

Informaţii privind serviciile acordate: 
Societatea acordă următoarele servicii: 
- auditul rapoartelor (situaţiilor) financiare; 
- servicii juridice ce ţin de activitatea economico-financiară; 
- organizarea, ţinerea şi restabilirea evidenţei contabile, prezentarea dărilor de seamă fiscale, 
rapoartelor financiare şi statistice; 
- evidenţa personalului şi plăţilor salariale; 
- servicii de consultanţă ce ţin de legislaţia fiscală, legislaţia muncii, metodologia evidenţei 
contabile; 
- analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii. 
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Structura conducerii: administrator - Ciobanu Veaceslav (auditor, certificat pentru auditul 
general seria AG nr. 000094; certificat pentru auditul companiilor de asigurare AA nr.000014). 

Asociaţi: Structura asociaţilor societăţii este reprezentată de două persoane fizice: 
-Ciobanu Veaceslav, cota de participare 66,67%; 
-Ciobanu Liliana, cota de participare 33,33%. 

Capital social: 1 800 lei. 
Capital propriu 31.12.2015: 3 644 130 lei. 
Total Active 31.12.2015: 3 853 339 lei. 

Apartenenţa la asociaţii profesionale: OptimAudit S.R.L. este membru al Asociaţiei 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (AC AP). AC AP este membru cu 
drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 

Numărul de angajaţi: 7, inclusiv auditori certificaţi - 2. 

Numărul de angajaţi care deţin certificate internaţionale ale contabililor profesionişti şi 
tipul acestora: 1, Contabil Certificat Practic (CAP). 

Lista entităţilor de interes public pentru care au fost efectuate audite ale rapoartelor 
financiare în perioada 2015: 
Societatea de asigurări "Auto-Siguranta" S.A.; 
Compania de asigurări „Acord-Grup" S.A. 

Limbile utilizate în activitatea de audit: Limba română. 

Sistemul de control al calităţii: Societatea implementează un sistem de control al calităţii în 
conformitate cu Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii ISQC 1. în implementrea 
procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit ne conducem de Ghidul de utilizare a 
Standardelor Internaţionale de Audit în ajutorarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
elaborat de Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii al Federaţiei Internaţionale a Contabililor 
(IFAC). 

Procesul de elaborare, documentare şi implementarea a politicilor şi procedurilor de control al 
calităţii lucrărilor de audit în cadrul societăţii are un caracter permanent de dezvoltare, de 
modificare pe măsura îmbogăţirii experienţei de lucru, cunoştinţelor auditorilor. în cadrul 
companiei se folosesc standarde interne, elaborate în cadrul întreprinderii, privind efectuarea 
auditului rapoartelor financiare (Proceduri şi politici interne de control al calităţii lucrărilor de 
audit, aprobate prin Ordinul nr.0525/08 din 25.03.2008 ; Politici cu privire la prevenirea, 
depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, aprobate prin 
Ordinul nr. 1029/09 din 29.10.2009). în aceste documente sînt concentrate toate politicile şi 
tehnicele legate de efectuarea unui audit inclusiv ce ţin de controlul calităţii lucrărilor de audit. 
Aceste standarde sunt elaborate în baza următoarelor principii: 
-Responsabilităţile managementului pentru calitatea lucrărilor de audit; 
-Respectarea Codului Etic; 
-Procedurile de acceptare şi continuitate a relaţiilor cu clienţii şi angajamente specifice; 
-Performanţa angajamentelor; 
-Monitorizarea lucrărilor de audit. 

Scopul principal al sistemului de control al calităţii este de a asigura ca calitatea serviciilor de 
audit să corespundă standardelor profesionale de audit, să fie asigurat un control permanent şi o 
monitorizare a procesului de acordare a serviciilor de audit. 
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în activitatea nostră ne conducem de Ghidul privind Auditul Calităţii, elaborat de Camera 
Auditorilor Financiari din România (CAFR), şi care corespunde cerinţelor Directivelor Uniunii 
Europene în acest sens. 

Proceduri de control al calităţii lucrărilor de audit 
Angajaţii companiei au obligaţiunea să cunoască şi să respecte standardelele profesionale şi 
Codul Etic. Anual sunt evaluate cunoştinţele şi performanţele fiecărui angajat în cadrul 
procedurii de atestare profesională. Este elaborat un regulament în acest sens. 

Procedurile implementate au menirea să asigure independenţa, integritatea şi obiectivitatea 
persoanelor implicate în misiunile de audit. Este necesar ca toţi auditorii, personele implicate în 
fiecare misiune de audit să nu aibă nici un interes financiar, nici o relaţie interzisă cu entităţile 
auditate, conducerea, acţionarii (asociaţii) acestora. Politicile şi procedurile aprobate cer ca 
angajaţii întreprinderii să respecte cu stricteţe Codul Etic, să acţioneze cu integritate şi 
obiectivitate, să îşi desfăşoare activitatea cu competenţă, să respecte legislaţia în vigoare şi 
standardele profesionale aplicabile. 

în cadrul fiecărei misiuni de audit autitorul prezintă o declaraţie pe propria răspundere că este 
liber de orice interes, care ar putea fi considerat ca fiind incompatibil cu onestitatea, 
obiectivitatea şi independenţa. De asemenea, fiecare auditor anual prezintă o declaraţie prin care 
confirmă că cunoaşte politicele şi procedurile organizaţiei de audit, respectă principiile 
independenţei, onestităţii şi obiectivităţii auditorului. 

în cadrul societăţii este implimentat un sistemul de instruire profesională continuă a personalului 
care include: 
-petrecerea unor seminare lunare la care se discută diferite întrebări din domeniul profesional de 
activitate (SNC, Cod fiscal etc.), modificările în legislaţia fiscală, analiza practicii fiscale, situaţii 
neordinare; 
-fiecare angajat se specializaeză în cunoaşterea aprofindată a unor compartimente din domeniul 
legislaţiei fiscale, a unor standarde de contabilitate şi standarde de audit; 
-acces liber a angajaţilor societăţii la baza juridică de acte normative, instalata în reţea de 
calculatoare (cu actualizare săptămînală); 
-asistenţă juridică calificată (jurisconsult); 
-cu regularitate se întocmeşte un buletin informativ în care sunt analizate actele normative 
publicate în Monitorul oficial, modificările la actele normative în vigoare ce ţin de domeniul de 
activitate ( contabilitate şi audit, legislaţia fiscală, legislaţia muncii, economie etc.). 

Noi înţelegem valoarea creării unei relaţii de lungă durată cu entităţile auditate, bazată pe 
încredere şi integritate. 

Confidenţialitate 
în conformitate cu politicele de confidenţialitate, contractele de muncă, semnate cu angajaţii, 
cerinţele Codului Etic şi scrisorile de angajament, OptimAudit S.R.L. respectă confidenţialitatea 
informaţiei referitoare la activitatea entităţilor auditate, obţinute în timpul prestării serviciilor 
profesionale. Confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre auditor şi 
entitate auditată. 

Declaraţie privind respectarea de către societatea de audit a principiului independenţei: 
OptimAudit S.R.L. respectă principiul independenţei în conformitate cu Codul Etic, standardele 
de audit şi legislaţia in vigoare. 

Data la care a avut loc ultima verificare independentă a calităţii lucrărilor de audit: 
Pe parcursul perioadei de raportare, iunie- iulie 2015, controlul calităţii lucrărilor de audit a fost 
verificat de către Consiliul de Supraveghere a Activităţii de Audit pe lîngă Ministerul Finanţelor 
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al RM (decizia nr.13 din 10 noiembrie 2015). Firma de audit „OptimAudit" SRL în baza 
recomandărilor indicate în Actul de control din 16.07.2015 a elaborate un plan de acţiuni de 
realizare a recomandărilor şi obiecţiilor controlorilor. 

Din data de 03 decembrie 2010 OptimAudit S.R.L. este membru al Asociaţiei Contabililor şi 
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova. Controlul extern al lucrărilor de audit a fost 
efectuat de acest organism profesional. 

Date din certificatele de calificare ale auditorilor: 

Ciobanu Veaceslav Auditul general AG 000094 Data eliberării: 08.02.2008 

Ciobanu Veaceslav Auditul companiilor 
de asigurare AA 000014 Data eliberării: 08.02.2008 

Zapolschi Veronica Auditul general AG 000027 Data eliberării: 10.12.2014. 

Administrator OptimAudit S.R. 

29 aprilie 2016 

Veaceslav Ciobanu 


