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Buna ziua,
Va multumim pentru oportunitatea de a va transmite oferta noastra aferenta serviciilor de audit financiar
pentru COMCM SA.
Misiunea noastra este de a sprijini clientii, colegii si partenerii nostri in realizarea obiectivelor acestora,
lasand in acelasi timp o amprenta pozitiva asupra business-ului.
Viziunea noastra implica provocarea continua de a oferi servicii de inalta calitate intr-o maniera care sa
aduca valoare adaugata si cele mai bune practice in domeniu financiar. Echipa de audit va fi formata din cel
putin: 1 membru certificat ASPAAS, 2 membri certificati CECCAR, 1 membru certificat CCF Romania
(consultant fiscal), 1 evaluator certificate ANEVAR.
Va multumim pentru increderea acordata companiei Combined Ideas .
Totodata va stam la dispozitie si pentru o intalnire viitoare pentru a detalia viziunea noastra privind
serviciile de audit financiar pentru compania dumneavoastra.
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Proiectul COMBINED IDEAS a inceput cu o echipa de
profesionisti avand

o vasta experienta in domeniul

auditului financiar si intern, care si-au asumat un
angajament pe termen lung pentru profesionalism, etica
si dezvoltarea comunitatii de afaceri.
Misiunea noastra este de a sprijini clientii, colegii si
partenerii nostri in realizarea obiectivelor lor, lasand in

Despre noi

acelasi timp o amprenta pozitiva asupra bussiness-ului.
Ghidati de valorile noastre puternice de cooperare,
flexibilitate, pasiune, incredere si angajament, reusim sa
atingem obiective care implica mai mult decat realizari
financiare pentru toti clientii si partenerii.
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Serviciile noastre
1. AUDITUL INTERN
✓

✓

✓

✓
✓

evalueza caracterul adecvat si eficacitatea
controalelor stabilite ca raspuns la riscurile
privind guvernanta organizatiei, operatiunile si
sistemele informationale;
determina daca exista discrepante si deficiente
semnificative ale controalelor interne si daca
acestea sunt adecvate pentru gestionarea
riscurilor la care este expusa compania;

1.

Auditul situatiilor financiare:

✓

vizeaza exprimarea unei opinii de audit,
conform standardelor internationale de
audit, emise de IFAC si aprobate de ASPAAS
privind situatiile financiare, intocmite in
conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014;

✓

analizeaza sistemele contabile si de control
financiar intern, astfel incat sa poata evalua
daca acestea sunt potrivite pentru a fi
folosite ca baza pentru intocmirea
situatiilor financiare si pentru pastrarea
unei evidente contabile corecte.

determina daca sunt respectate politicile si
procedurile interne si in ce masura sunt
respectate legile si reglementarile in vigoare
care sunt aplicabile companiei;
creste posibilitatea detectarii erorilor, a fraudei
sau a manipularii informatiilor contabile;
sugereaza corectii sau imbunatatiri pentru a
spori eficienta si eficacitatea controalelor sau
pentru a reduce costurile operationale.

3. CONSULTANTA

2. AUDITUL FINANCIAR

2.
3.
4.

Misiuni de asigurare cu scop special;
Audit pentru proiecte cu fonduri europene;
Misiuni de revizuire intermediara, etc
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1.

2.

3.
✓
✓
✓

Consultanta in managementul riscului
analizeaza riscurile la care este supusa
compania din perspectiva activitatii
operationale, identifica ariile cu risc
potential si propune solutii pentru
design-ul si implementarea unor
sisteme de control intern;
Consultanta fiscala TVA, impozit pe
profit, taxe locale, taxe salariale, asupra
unor aspecte interpretabile ale codului
fiscal etc;
Consultanta financiar contabila
in vederea pregatirii bugetului sau a
planului de afaceri;
in vederea clarificarii anumitor abordari
contabile;
atunci cand e solicitata o comparatie
independenta a performantei companiei
comparativ cu bugetul sau cu perioada
istorica.
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De ce noi ?
Suntem o echipa de experti cu cunostinte vaste in audit financiar, audit intern,
contabilitate, fiscalitate și consultanta financiara.
Intelegem afacerile, clientilor nostri si folosim tehnologia in domeniul
economic pentru a imbunatati mediul de afaceri in care ei activeaza .
Apreciem relatiile pe termen lung cu clientii nostri si vom lucra indeaproape cu
afacerea dumneavoastra pentru a ne asigura ca aveti resursele de care aveti
nevoie pentru a avea succes. Profesionistii nostri acorda timpul necesar
intelegerii nevoilor si obiectivelor dumneavoastra de afaceri.
Viziunea noastra este sa propunem servicii de audit intr-o maniera care
furnizeaza valoare adaugata si cele mai bune practici prin asigurarea oferita
asupra modului in care este gestionat mediul de control intern in compania
dumneavoastra.
Avem, de asemenea, o experienta semnificativa cu clientii in urmatoarele
domenii: farmaceutica, industria alimentara, cabluri, industria chimica,
producatori de vopsele, telecomunicatii, comert cu amanuntul, transport,
automobile, dezvoltatori imobiliari, IT, comert, petrol și gaze, agricultura,
utilitati publice, IFN etc.
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MUGUR SERBAN-Partener

Cu un portofoliu diversificat de competente, Mugur are o experienta de peste
20 ani in domeniul economic. Este pasionat de oportunitatile pe care le ofera
aparitia noilor tehnologii in domeniul auditului si de modul in care acestea
impacteaza viitorul acestei profesii, fiind unul dintre motivele pentru care a
ales sa dezvolte aceasta companie.
Mugur in calitatea de inspector al Camerei Auditorilor din Romania a avut o
participare activa in monitorizarea activitatii auditorilor financiari din
Romania si a respectarii conformitatii atat cu Standardele de audit financiar si
intern, cat si cu codul privind conduita etica si profesionala in domeniul
auditului financiar. A urmat timp de 3 ani cursuri de perfectionare
profesionala in cadrul ICAEW UK.
Este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), al
Institutului Auditorilor Interni din America (IIA - CRMA) si al Asociatiei
Auditorilor Interni din Romania (AAIR).
Incepand cu anul 2019 face parte din Consiliul Director al ASOCIATIEI
AUDITORILOR INTERNI DIN ROMANIA (AAIR).
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CRISTINA GUSU-Partener

Cristina este expert contabil, consultant fiscal si student ACCA si ofera
consultanta si solutii in domeniul financiar contabil avand o experienta de
peste 10 ani.

De-a lungul carierei sale, a acumulat cunostinţe si experienţa considerabile,
gestionand portofolii de clienţi ce activeaza pe piaţa locala sau internaţionala,
conducand echipe de tineri profesionisti, carora le-a fost si mentor.
S-a alaturat acestei echipe avand determinarea de a atinge standarde inalte de
calitate prin noutate si inovatie in domeniul in care activeaza si pentru a veni
in intampinarea asteptarilor si nevoilor viitoare ale clientilor.
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Serviciile de Audit Financiar

Combined Ideas este inregistrata si recunoscuta la urmatoarele organizatii
profesionale din Romania CAFR, ASPAAS.
Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi
vor include acele teste/proceduri asupra tranzacțiilor şi/sau privind existenţa,
proprietatea şi modul de evaluare a activelor şi datoriilor, pe care auditorul le
consideră necesare, adecvate și suficiente, pe baza raționamentului său profesional.
Auditorul va analiza sistemele contabile şi de control intern ale societatii , astfel
încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru
întocmirea situaţiilor financiare şi dacă societatea a menținut evidenţe contabile
adecvate.
Auditorul va solicita și obţine acele probe pe care le va considera suficiente și
adecvate pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura şi amploarea
procedurilor sale de audit vor varia în funcţie de evaluarea proprie a sistemului de
control intern al societatii auditate .
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Suntem pregatiti sa oferim servicii pentru COMCM SA si avem deplina incredere in
capacitatea noastra de a satisface cerintele dumneavoastra.

METODOLOGIA DE AUDIT
Conform intelegerii noastre, serviciile solicitate de audit financiar pentru anul 2022, cu posibilitatea extinderii
de la 2 la 3 ani. Pe baza experientei noastre am elaborat o metodologie constand in urmatoarele patru etape.
La incheierea fiecarei sarcini propuse discutam rezultatele obtinute cu conducerea proiectului, operand
eventualele modificari necesare in vederea activitatilor ce urmeaza. Metoda conceptuala este ilustrata in
diagrama de mai jos:

Planificarea
auditului

• Intelegerea
activitatii
• Intelegerea
operatiunilor
• Intelegerea
sistemului de
control
• Trimitere cerere
de informatii

Elaborarea
planului de audit

Evaluarea
riscului de
erori
• Stabilirea
procedurilor
de audit
• Participarea la
inventar
• Colectarea si
verificarea de
informatii
•

Realizarea
misiunii de
audit

• Efectuarea testelor de
audit
• Evaluarea rezultatelor
• Ajustarea testelor pe
baza rezultatelor obtinute
• Examinarea programului
de contabilitate si a
modulelor care au impact
asupra situatiilor
financiare
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Concluzii si
Raportare

• Pregatirea, prezentarea si discutarea
concluziilor
• Pregatirea proiectului de raport
• Pregatirea observatiilor si a
recomandarilor
• Prezentarea si discutarea rapoartelor
preliminare cat si a celor finale.
• Prezentarea si discutarea scrisorii
confidentiale adresata Conducerii,
referitoare la principalele deficiente ale
sistemului de control intern.
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Oferta financiara
COMBINED IDEAS va propune mai jos oferta financiara și timpul estimat
pentru realizarea misiuniilor de audit pentru societatea COMCM SA.
Tarifele au la baza ratele noastre orare, numarul estimat de ore alocate
acestui proiect, tipul de servicii pe care ne angajam sa le furnizam si
intervalul de timp necesar executarii serviciilor:
➢ Emiterea unui raport de audit al situatiilor financiare individuale
ale companiei la 31.12.2022, 31.12.2023
➢ Tariful pentru acest audit financiar este in valoare de 15.600 EUR
Onorariul nu include TVA si cheltuielile cu deplasarea echipei de audit
(cheltuieli de deplasare, transportul si diurna), daca este cazul.
Plata tarifului se va face In lei, la cursul comunicat de BNR, valabil la data
facturii.
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Tarifele estimate se bazeaza pe timpul necesar personalului alocat misiunii.
Tarifele orare individuale variaza in functie de gradul de responsabilitate implicat
si de experienta si aptitudinile necesare. Estimarea tarifelor Combined Ideas se
bazeaza pe anumite prezumtii. In masura In care anumite circumstante, apar In
timpul misiunii, tariful estimativ poate fi afectat in mod semnificativ si pot fi
necesare tarife suplimentare. Combined Ideas va informa prompt Societatea in
legatura cu orice circumstante cu care se confrunta si care pot afecta In mod
semnificativ estimarea de tarif si va discuta Impreuna cu Societatea orice tarife
suplimentare. Serviciile suplimentare furnizate In afara domeniului descris al
serviciilor vor fi facturate separate, daca este cazul.

Propunem urmatoarele termene si conditii de plata. Facturile individuale sunt
eliberate pe masura ce principalele parti ale proiectului sunt finalizate.

Factura

Punct de referinta

% din comisionul total

Transa I

La data semnarii contractului

40%

Transa II

La emiterea raportului final de audit

60%

Total

100%
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CONTACT
MUGUR SERBAN
PARTENER
Mobil: +40 752 033 482
E-mail: mugur.serban@ideas-audit.ro
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