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Cuprins

✓

Entități de interes public

✓

Raportul de audit

✓

Raportul suplimentar către comitetul de audit

✓

Controlul de calitate

✓

Rotația auditorului

Entități de interes public

Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Instituțiile de credit, Societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare

Societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor,
organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi
centrale și operatori de piață/system autorizați/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere
Financiară
Instituţiile financiare nebancare definite potrivit reglementărilor legale, înscrise
în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronica definite
potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate
este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi
prestare de servicii de plată;
Fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii
acestora
Societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat;
regiile autonome

Entități de
interes public

Raportul de audit

o descriere a celor mai importante
riscuri de declarații, inclusiv a
riscurilor de inexactitate semnificativă
evaluate atribuite fraudei;

explică în ce măsură auditul statutar a
fost considerat capabil să depisteze
nereguli, inclusiv fraudă

indică persoana sau organismul care a
numit auditorii statutari sau firmele
de audit

o sinteză a măsurilor auditorului ca
răspuns la aceste riscuri;

acolo unde este cazul, observații
esențiale pe marginea riscurilor
respective

confirmă faptul că opinia de audit este
conformă cu raportul suplimentar
adresat comitetului de audit

declară că nu a prestat servicii care
nu sunt de audit interzise, menționate
la articolul 5 alineatul (1) din
Regulamentul 537, și că auditorii
statutari sau firmele de audit au
rămas independente față de entitatea
auditată pe durata auditului

indică data numirii și perioada de
misiune continuă, inclusiv reînnoirile
și renumirile anterioare ale auditorilor
statutari sau ale firmelor de audit;

indică eventualele servicii, pe lângă
auditul statutar, care au fost prestate de
auditorul statutar sau de firma de audit
sau de orice membru al rețelei din care
face parte auditorul statutar sau firma de
audit, în beneficiul entității auditate, al
întreprinderii sale mamă sau al
întreprinderii controlate de aceasta și care
nu au fost comunicate în raportul de
administrare sau în declarațiile financiare

Raport de audit
Entități de interes public

Raport suplimentar către Comitetul de Audit

•

include declarația de independență

•

în cazul în care auditul a fost efectuat de o firmă de audit, raportul identifică fiecare partener-cheie de audit
care a fost implicat în audit;

•

în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit a făcut demersuri pentru ca activitățile sale să fie derulate
de un alt auditor statutar sau de o altă firmă de audit, care nu este membru al aceleiași rețele, ori s-a folosit
de activitatea unor experți externi, raportul indică acest lucru și confirmă faptul că auditorul statutar sau firma
de audit a primit o confirmare din partea celuilalt auditor statutar sau a celeilalte firme de audit și/sau a
expertului extern cu privire la independența sa;

•

descrie natura, frecvența și măsura comunicării cu comitetul de audit sau cu organismul cu funcție echivalentă
din cadrul entității auditate, organismul de conducere și organismul administrativ sau de supraveghere ale
entității auditate, inclusiv datele reuniunilor organizate cu organismele respective;

•

include o descriere a sferei de aplicare și a calendarului auditului;

Raport suplimentar către Comitetul de Audit

•

în cazul în care au fost numiți mai mulți auditori sau firme de audit, descrie distribuția atribuțiilor între auditorii
statutari și/sau firmele de audit

•

descrie metodologia utilizată, inclusiv categoriile bilanțiere care au fost verificate direct și categoriile a căror
verificare s-a bazat pe testarea sistemică și de conformitate, inclusiv o explicație a eventualelor variații substanțiale
ale ponderării testării de fond și de conformitate comparativ cu exercițiul precedent, chiar dacă auditul statutar al
acelui exercițiu a fost efectuat de alți auditori statutari sau de alte firme de audit;

•

comunică pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare per
ansamblu și, după caz, pragul sau pragurile de semnificație pentru anumite categorii de tranzacții, solduri contabile
sau divulgări, și informează cu privire la factorii calitativi car au fost avuți în vedere la stabilirea pragului de
semnificație;

•

raportează și explică raționamentele legate de evenimente sau condiții identificate în cursul auditului care pot crea
îndoieli serioase cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea și dacă aceste evenimente sau condiții
constituie o incertitudine substanțială și oferă un rezumat privind toate garanțiile, scrisorile de confort,
angajamentele de intervenție publică și alte măsuri de sprijin de care s-a ținut seama la evaluarea capacității de
continuare a activității

Raport suplimentar către Comitetul de Audit

•

raportează cu privire la orice deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, în cazul
situațiilor financiare consolidate, din sistemul de control financiar intern al societății-mamă și/sau din sistemul
contabil. Pentru fiecare deficiență semnificativă, raportul suplimentar indică dacă deficiența în cauză a fost sau nu
rezolvată de conducere.

•

raportează orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a
actelor administrative sau a statutului care au fost identificate în cursul auditului, în măsura în care sunt considerate
relevante pentru a permite comitetului de audit să își îndeplinească sarcinile

•

raportează și analizează metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale sau
consolidate, inclusiv orice impact al schimbării unor astfel de metode

•

în cazul unui audit statutar al unor situații financiare consolidate, explică domeniul de aplicare al consolidării și
criteriile de excludere aplicate de către entitatea auditată entităților neconsolidate, dacă există, precum și dacă
criteriile aplicate sunt conforme cu cadrul de raportare financiară

Raport suplimentar către Comitetul de Audit

•

identifică, după caz, eventuala activitate de audit efectuată de auditorul sau auditorii dintr-o țară terță, de auditorul
statutar sau auditorii statutari, de entitatea sau entitățile dintr-o țară terță sau de societatea sau societățile de
audit, în raport cu un audit statutar al situațiilor financiare consolidate, altul decât cel efectuat de membri ai
aceleiași rețele din care face parte și auditorul situațiilor financiare consolidate

•

precizează dacă entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate;

•

raportează: (i) orice dificultăți importante, dacă există, întâlnite în cursul auditului; (ii) aspecte importante, dacă
există, care reies din auditul statutar și care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu
conducerea; și (iii)alte aspecte, dacă există, care reies din auditul statutar și care, în opinia profesională a
auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Evaluarea controlului calității misiunii
Evaluează cel puțin:

Auditor statutar

opiniile exprimate de auditorul
statutar sau de partenerul-cheie
de audit în proiectele rapoartelor

informațiile verbale și scrise, solicitate sau nu
de evaluator furnizate de auditorul statutar
sau de partenerul-cheie de audit pentru a
justifica aprecierile semnificative, precum și
principalele constatări ale procedurilor de
audit desfășurate și concluziile desprinse pe
baza acestor constatări

Durata angajamentului de audit

•

Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o firmă de audit pentru o primă misiune de cel puțin
un an. Misiunea poate fi prelungită.

•

După expirarea duratelor maxime ale misiunilor sau după expirarea duratelor misiunilor prelungite, nici auditorul
statutar ori firma de audit și nici, după caz, orice membri ai rețelelor acestora din cadrul Uniunii nu efectuează auditul
statutar al aceleiași entități de interes public pe perioada următorilor patru ani.

•

Prin derogare, statele membre pot prevedea că duratele maxime pot fi prelungite până la o durată maximă de 20

de ani, în cazul în care o procedură publică de atribuire pentru auditul statutar se desfășoară în conformitate cu
cerintele din regulament;

•

Partenerii-cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al
entității auditate în cel mult șapte ani de la data desemnării lor. Aceștia nu pot participa din nou la auditul statutar
al entității auditate decât după trecerea a trei ani de la încetarea menționată anterior.
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