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SCRISOARE DE INAINTARE

CATRE: TUSNAD SA
Avand in vedere convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii
TUSNAD S.A., care prevede numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 2 ani,
Societatea ROMAR-CO AUDIT S.R.L. are plăcerea să va supună atenției oferta de servicii
privind auditarea situațiilor financiare si vă inainteaza DOSARUL DE OFERTA pentru Servicii
de Audit Statutar, care cuprinde urmatoarele documente:

1. Prezentarea firmei de audit;
2. Modalitatea de abordare a auditului statutar;
3. Asigurarea calității procesului de audit și a cerințelor de independență și evitare a
conflictelor de interes;
4. Oferta financiara;
5. Autorizatia emisa de ASPAAS pentru societatea de audit.
Pentru orice informatie suplimentara sau clarificare legata de serviciile de audit ne puteti
contacta la coordonatele din antet.

Cu stima,
ROMAR-CO AUDIT SRL
Prin administrator

MARIARAFAELA
CAZAZIAN
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MARIA-RAFAELA
CAZAZIAN
Date: 2022.03.25
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PREZENTAREA FIRMEI DE AUDIT
Societatea ROMAR-CO AUDIT infiintata in anul 1993 funcţionează ca o societate cu răspundere
limitată, cu sediul social in Constanta str. Fagetului nr. 116 si urmatoarele date de identificare:
cod unic de inregistrare 2985617, atribut fiscal RO, numar de ordine la Registrul Comertului
J13/716/1993.
ROMAR-CO AUDIT S.R.L. presteaza servicii profesionale conform codului CAEN 6920:
Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal.
Societatea ROMAR-CO AUDIT S.R.L este membra in urmatoarele organisme profesionale:


Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)



Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR)



Camera Consultantilor Fiscali din Romania (CCF)



Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)

ROMAR-CO AUDIT S.R.L este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
sa desfasoare misiuni de audit la entitatile supravegheate si reglementate din Sectorul
Instrumente și Investiții Financiare.
Avand in vedere complexitatea activitatilor desfasurate de clientii din portofoliul societatii,
angajatii si partenerii detin atat certificarile si autorizarile necesare, cat si o pregatire teoretica si
practica solida in domeniu, confirmata in timp. Echipa societatii este alcatuita din auditori
financiari, experti contabili, consultanti fiscali si experti evaluatori.
În decursul celor peste 29 ani de activitate, ROMAR-CO AUDIT a avut clienti care isi desfasoara
activitatea in toate sectoarele economiei romanesti, entitati de interes public, societati cu capital
majoritar sau integral de stat, cotate pe BVB si supravegheate de ASF, supravegheate de BNR,
companii si societati nationale si alte categorii de societati.

Prin activitatea sa complexa, societatea a furnizat conducerii entităților beneficiare
opinii adecvate, corecte și conforme cu realitatea economică, contribuind astfel la
un management performant și cu impact asupra creșterii rentabilității economice a
acestora și sporind increderea utilizatorilor in informatiile financiare prezentate.
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MODALITATEA DE ABORDARE A AUDITULUI STATUTAR
1.

Servicii solicitate

2.

Cadrul aplicabil de
raportare fnanciara

3.

Obiectivul auditului

4.

Responsabilitatea
conducerii

5.

Conform punctului 6) din ordinea de zi a Adunarii Generale a
Actionarilor, angajamentul solicitat se refera la auditarea
situatiilor financiare anuale intocmite de Societatea TUSNAD SA.
pentru un mandat de 2 ani, respectiv perioada 29.04.202228.04.2024.
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate.
Auditul se efectueaza în scopul îndeplinirii obiectivului de a
exprima o opinie independenta cu privire la masura in care
situaţiile financiare sunt intocmite, sub toate aspectele
semnificative, in conformitate cu cadrul de raportare financiara
aplicabil, respectiv OMFP nr. 1802/2014.
Importanta auditului financiar consta in sporirea credibilitatii
informatiei din situatiile financiare, dar si intr-o evaluare critica a
acestora.
Conducerea are responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor
financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, conform
prevederilor OMFP nr. 1802/2014.

Descrierea serviciilor de Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele
Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537/2014 al
audit
Parlamentului și al Consiliului European cu modificările și
completările ulterioare și Legea nr. 162/2017 privind auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare
anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu
modificările și completările ulterioare. Aceste standarde impun
respectarea cerintelor eticii profesionale, planificarea si derularea
auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil
cu privire la lipsa denaturarilor semnificative in situatiile
financiare.
Auditul consta in derularea de proceduri in scopul obtinerii
probelor de audit suficiente si adecvate care sa justifice sumele
si informatiile continute in situatiile financiare.
In realizarea auditului, se va proceda la testarea inregistrărilor
contabile si la efectuarea procedurilor considerate necesare
pentru a obţine o baza rezonabila in exprimarea opiniei
independente asupra situaţiilor financiare.

Str. Făgetului nr. 116, Constanta, Romania
Capital social 120.000 lei
RC: J13/716/1993 CUI 2985617
Fax : + 40 372 008 368
Email: office@romarcoaudit.ro
Autorizație CAFR 186/2002 Aviz ASF 280/2015

6.

7.

Rezultatul activitaţii de
audit financiar

Termeni si conditii
livrare

Selectarea procedurilor se bazeaza pe judecata profesionala a
auditorului, incluzand evaluarea riscului existentei unor denaturari
semnificative in situatiile financiare, indiferent daca sunt datorate
erorilor sau fraudei. In efectuarea acestei evaluări a riscului,
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru
intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare cu scopul
de stabili procedurile de audit care sunt adecvate in
circumstantele date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie
asupra eficacitatii sistemului intern de control al entitatii.
De asemenea, se vor evalua principiile contabile folosite si
rezonabilitatea estimărilor semnificative făcute de conducere,
precum si examinarea prezentarii de ansamblu a situaţiilor
financiare anuale.
Componentele minimale ale misiunii de audit sunt:
 verificarea situaţiilor financiare pe bază de elemente
probante;
 analiza sistemelor contabile şi de control financiar
intern, astfel încât să se poată evalua dacă acestea
sunt potrivite a fi folosite ca bază pentru întocmirea
situaţiilor financiare şi pentru păstrarea unei evidenţe
contabile corecte;
 identificarea existenţei unor riscuri semnificative care
pot afecta, pentru viitor, atat patrimoniul, capitalurile si
rezultatul economic al entitatii cât şi siguranţa operării
afacerii în regim de continuitate.
In urma activitatii de auditare a situatiilor financiare anuale
intocmite de Societate, auditorul financiar va emite:
 Raportul auditorului independent
 Scrisoare catre conducere privind principalele aspecte
semnificative constatate in cadrul misiunii de audit
Auditorul va raporta conducerii, daca este cazul, in scrisoarea
confidentiala punctele slabe care au fost identificate în cadrul
desfasurarii auditului impreuna cu propunerile de recomandări
pentru îmbunătăţirea acestora.
Capacitatea societatii ROMAR-CO AUDIT de a presta serviciile de
audit, cu respectarea termenelor si onorariului ofertat depinde de
furnizarea informatiilor solicitate la termenele care se vor stabili in
Scrisoarea de misiune corelate cu calendarul financiar al Societatii
TUSNAD SA.
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Respectarea planificarii si emiterea Raportului de audit sunt
conditionate de faptul ca persoanele insarcinate cu guvernanta isi
asuma si inteleg ca au responsabilitatea de a furniza auditorului:
 acces la toate informatiile despre care conducerea stie ca
sunt relevante pentru intocmirea situatiior financiare
(inregistrari, documentatie si alte aspecte relevante);
 informatiile suplimentare pe care auditorul le-ar putea
solicita din partea conducerii in scopul auditului;
 acces nerestrictionat la persoanele din entitate de la care
auditorul considera ca este necesar sa obtina probe de
audit.
8.

Personalul/ echipa
misiunii

Tinand cond de activitatea complexa desfasurata de beneficiarii
pentru care prestam servicii, societatea noastra are personal
angajat cu experienta, absolventi de stiinte economice si/sau
juridice si care urmeaza anual cursuri de perfectionare la
organismele profesionale sau alte institutii de formare si instruire
profesionala continua in domeniul financiar-contabil.
Echipa societatii noastre este compusa din auditori financiari
membri activi ai CAFR, inscrisi in Registrul electronic ASPAAS,
precum si experti contabili, evaluatori autorizati, consultanti fiscali
si juristi.
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ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE AUDIT,
A CERINȚELOR DE INDEPENDENȚĂ ȘI EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERES
Societatea Romar-Co Audit S.R.L., autorizata sa desfasoare activitatea de audit statutar de catre
ASPAAS, are adoptate si implementate politici si proceduri privind Sistemul de Calitate
conform:


Standardului International de Control al Calitatii 1 (ISCQ1) “Controlul Calitatii pentru
Firmele care efectueaza auditul situatiilor financiare, precum si a altor misiuni de
asigurare si servicii conexe”,



Standardului International de Audit 220 - “Controlul Calitatii pentru auditarea situatiilor
financiare”,



Codului Etic al profesionistilor contabili emis de IESBA.

Obiectivul societatii Romar-Co Audit S.R.L. vizeaza instituirea unui sistem de control al calitatii
care sa ofere o asigurare rezonabila ca:
 firma si personalul sau se conformeaza standardelor profesionale si cerintelor
legale si de reglementare aplicabile;
 rapoartele de audit emise de firma sunt adecvate in circumstantele date.
Politicile si procedurile societatii acopera ariile de planificare, desfasurare, revizuire, finalizare a
angajamentelor de audit.
Inainte de acceptarea unui client nou, societatea noastra se asigura ca nu exista probleme de
natura etica sau referitoare la independenta, ca numirea s-a efectuat ca urmare a unei proceduri
conforme si legale, pentru a nu exista situatia de nerespectare a principiilor Codului etic.
Va aducem la cunostinta ca Societatea Romar-Co Audit S.R.L. nu a fost sanctionata in ultimii 3
ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR/ASPAAS.
Din analiza efectuata rezulta ca:
 nu există elemente care să afecteze independența față de Societatea TUSNAD SA;
 nu există conflicte de interese sau incompatibilități în legătură cu derularea misiunii,
prin urmare sunt asigurate premisele libertății față de orice condiții ce ar putea amenința
capacitatea de desfășurare a activității de audit statutar și ducerea la îndeplinire a
responsabilităților într-un mod nepărtinitor și derularea misiunii de audit în condiții de
obiectivitate.
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OFERTA FINANCIARA

1.

Avand in vedere punctul 6) din ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor a societatii
TUSNAD S.A. care prevede numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 2 ani,
respectiv pentru perioada 29.04.2022-28.04.2024, societatea Romar-Co Audit S.R.L. se
ofera ca în conformitate cu prevederile legale, să presteze Servicii de auditare a situatiilor
financiare pentru suma de 12.000 (doisprezecemii) lei/ anual fara TVA.
2.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în conformitate cu cerintele aplicabile beneficiarului si in graficul de timp stabilit
la planificarea auditului.

3.

Ne angajăm să menţinem oferta valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) de zile şi aceasta
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4.

Până la încheierea şi semnarea contractului de prestari servicii audit, aceasta ofertă
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5.

Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.


6.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
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AUTORIZATIA EMISA DE ASPAAS PENTRU SOCIETATEA DE AUDIT

