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RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENȚA
FIRMEI DE AUDIT
S.C. QUARK CONSULTING S.R.L.

Introducere
În calitate de firmă de audit care efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale
entităților de interes public, S.C. QUARK CONSULTING S.R.L. - denumită în continuare
„Societatea”, publică prezentul Raport anual privind transparența în conformitate cu
prevederile Cap. 10, Art. 46 al Ordonanței de Urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al
situațiilor financiare anuale și ale situațiilor financiare anuale consolidate.
Toate informațiile furnizate în acest Raport se referă la situația Societății la data de
31.12.2008.
Descrierea statutului juridic și a structurii asociaților
Societatea funcționează ca o societate cu răspundere limitată având ca asociați pe:


Dna GAVRILESCU Daniela Ana, care deține 60% din capitalul social;



S.C. QUARK INVESTMENT S.R.L., care deține 40% din capitalul social.

Descrierea Societății
S.C. QUARK CONSULTING S.R.L. are ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de
contabilitate, revizie contabilă, audit financiar.
Societatea a luat fiinţă la data de 27.06.1994, este înmatriculată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/12268/1994, are Codul Unic de Înregistrare 5988146 și Codul de Înregistrare Fiscală
RO 5988146.
Obiectul principal de activitate este „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
domeniul fiscal” cu codul CAEN 6920.
Sediul Societăţii este în localitatea București, str. Uruguay nr. 22, sector 1.
Capitalul social al Societății, subscris şi vărsat, este în valoare de 20.000 lei, divizat în 2.000
de părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare.
Natura capitalului social este 100% privat.
Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată.
Părţile sociale aparţin celor două persoane care compun Adunarea Generală a Asociaţilor.
Societatea este condusă de administratorul unic, care semnează toate actele ce o angajează
faţă de terţi și care poate face toate operațiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
obiectului de activitate al Societăţii.
În prezent, S.C. QUARK CONSULTING S.R.L. înregistrează un trend ascendent al afacerii.
Societatea activează în domeniu de 14 ani, în fiecare an înregistrând creşteri ale cifrei de
afaceri și ale profitului care a fost reinvestit, printre altele, şi în amenajarea şi modernizarea
punctului de lucru din București, str. G.M. Zamfirescu nr. 3, sector 6, unde firma își desfășoară
activitatea.

Principalele servicii oferite de către S.C. QUARK CONSULTING S.R.L.:


audit financiar;



consultanţă fiscală;



contabilitate.

Conducerea Societății
Societatea este condusă de către administratorul unic, în persoana doamnei GAVRILESCU
Daniela Ana, care are dreptul de a reprezenta și administra Societatea cu puteri depline.
Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările
ulterioare.
Descrierea sistemului intern de control al calității existent în firma de audit
Societatea aplică sistemul intern de control al calității, care include: politicile și procedurile ce
abordează responsabilitățile de conducere pentru sistemul de control al calității din cadrul
firmei de audit; cerințele etice; acceptarea clienților și a misiunilor și continuarea acestora;
resurse umane; performanța în cadrul misiunilor; monitorizarea.
Sistemul intern de control se bazează pe:


analiza de asigurare a calității misiunii;



analiza activității Societății.

Analiza de asigurare a calității misiunii constă în analiza tuturor rapoartelor legate de
serviciile de asigurare, inclusiv a rapoartelor de audit statutar asupra conturilor anuale sau
asupra conturilor anuale consolidate ale entităților de interes public sub aspectul asigurării
calității misiunii înainte de emiterea raportului. Această analiză este efectuată de către dna
GAVRILESCU Daniela Ana.
În etapa analizei de asigurare a calității misiunii este inclusă și o revizuire a raportului de audit
și a situațiilor financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului
procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate și a altor documente - dacă este
cazul.
Raportul de audit se emite numai dacă persoana care a efectuat analiza este satisfăcută de
raționamentele și concluziile exprimate de echipa de audit și de respectarea Standardelor
Naționale de Audit, a Standardelor Internaționale de Audit și a altor reguli și regulamente
relevante.
Analiza activității Societății se face de către asociați în fiecare an, înainte
situațiilor financiare, și constă în obținerea unei asigurări rezonabile cu privire
politicilor și procedurilor referitoare la audit, evaluarea eficacității operaționale
de gestionare a riscurilor și controlul calității, evaluarea respectării standardelor
a cerințelor regulamentelor și legislației.

de întocmirea
la respectarea
a procedurilor
profesionale și

Orice deficiență constatată trebuie remediată prin instruiri ale personalului, modificări ale
procedurilor sau aplicarea de sancțiuni disciplinare.
Declarația organismului administrativ privind eficacitatea funcționării sistemului
intern de control al calității existent în firma de audit
Administratorul Societății se declară satisfăcut de sistemul intern de control al calității descris
anterior și constată că acesta funcționează eficient în ceea ce privește obținerea unei asigurări
rezonabile că Societatea și personalul acesteia respectă standardele profesionale aplicabile și
că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstanțele date.
Entitatea de interes public pentru care firma de audit a efectuat audit statutar în cursul anului
financiar 2008 este S.C. GLOBAL VALORI MOBILIARE S.A.

Indicarea datei cand a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea
calității
Camera Auditorilor Financiari din România a efectuat o analiză privind asigurarea calității la
S.C. QUARK CONSULTING S.R.L. în data de 20.02.2008.
Analiza independentă internă privind asigurarea calității a fost efectuată în luna iunie 2008.
Declarație privind practicile de independență ale firmei, care confirmă efectuarea
unei analize interne de conformitate cu privire la independență
Societatea menține o evidență scrisă a politicilor de independență care sunt obligatorii pentru
toti angajații și conducerea Societății.
Declarație privind politica firmei de audit în ceea ce privește pregatirea continuă și
înregistrarea auditorilor statutari care efectuează audituri în numele și din partea
Societății
S.C. QUARK CONSULTING S.R.L. asigură un proces de pregătire continuă pentru toți angajații.
Progamul de instruire cuprinde atât sesiuni de instruire organizate de către Societate la nivel
intern, cât și participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România.
Toti auditorii statutari înregistrați respectă cerințele obligatorii suplimentare de formare
profesională continuă stabilite de Camera Auditorilor Financiari din România.
Declarație privind practicile de independență ale firmei, care confirmă efectuarea
unei analize interne de conformitate cu privire la independență
Societatea menține o evidență scrisă a practicilor de independență care sunt obligatorii pentru
toți angajații și conducerea Societății.
Rezultate financiare estimate pentru anul 2008
Audit statutar
Conducerea contabilității
Consultanță financiară și fiscală
TOTAL

9

mii lei

1.536

mii lei

644

mii lei

2.189

mii lei

Informații privind remunerarea auditorilor
Auditorii sunt evaluați în fiecare an, iar recompensarea funcției și a performanței acestora este
ajustată în plus sau în minus pe baza contribuției lor trecute și a celei planificate.
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