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Am convingerea ca preocuparea permanenta pentru calitate
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PREZENTAREA ORGANIZATIEI

A.Co este o societatea cu raspundere limitata infiintata in anul 2009. Actionar unic – Cristiana
Catuneanu – auditor financiar / 2135 din 26 06 2007.

In prezent A.Co Internal and Financial Audit face parte din grupul CONTENT structurat in trei
companii specializate:
CONTENT.MC– management si consultanta
A.Co Internal and Financial Audit– audit financiar si audit intern
CERT. CONTENT – contabilitate si salarizare

Conceptul „CONTENT”
.....propune gasirea de solutii personalizate pentru atingerea optimului decizional.
.....este focalizat pe cunoasterea si intelegerea fenomenelor si proceselor intr-o companie, ca
baza a unui management de calitate.
....eficientizeaza organizarea fiecarui segment din activitatea unei companii prin completarea cu
un sistem de control facil, care sa se impuna in mod natural.

Grupul Content promoveaza doua valori fundamentale:
–

apropierea de client prin abodarea unei comunicari directe si deschise

–

apropierea de angajati prin oferirea unui mediu de lucru placut si stimulativ

Validarea consecventei acestei abordari poate fi vazuta in progresia numarului de clienti (astazi
peste 150) si membri ai echipei (astazi peste 40).

Istoric: 1995 – 2013

Nasterea

Conceptului „CONTENT” a avut loc in anul 1995. Cu principii si metode foarte

puternic definite inca de la acel moment compania Content s-a manifestat pe piata serviciilor
de contabilitate si personal externalizate, fiind orientata in principal spre clienti mici si
mijlocii care intelegeau necesitatea utilizarii informatiei contabile.

Noul Concept „CONTENT” lansat in anul 2000 – un set integrat de servicii financiare si de
suport al managementului, structurate in functie de necesitatile concrete ale clientului – a dus la
difersificarea serviciilor oferite prin necesitatea exprimata de clienti pentru consultanta atat in
domeniul fiscal dar si in cel financiar si de organizare a departamentului contabil.

Evolutia Conceptului „CONTENT” dupa anul 2005 s-a caracterizat prin diversificarea serviciilor
de suport catre management. Gama de servicii de consultanta a fost extinsa in directia
analizarii si optimizarii fluxurilor operationale si de informatie din toate departamentele
unei companii cliente.

In anul 2007, in Conceptul„CONTENT” s-au integrat serviciile de audit intern si financiar
ca raspuns la necesitatile specifice ale clientilor.

Continuind misiunile incepute, Conceptul „CONTENT” si-a dovedit utilitatea mai ales incepand
cu anul 2010 in ceea ce priveste intelegerea si controlul costurilor si a optimizarii
resurselor.

In prezent – anul 2013 – Conceptul „CONTENT” este apreciat ca un punct de incredere si
echilibru pentru clientii sai, dovedind adaptabilitate si flexibilitate.

Abordarea A.Co

Modul de alocare a echipei tine cont de structura si personalitatea oamenilor implicati in
business-ul clientului astfel incat sa se asigure o comunicare eficienta si placuta. Grija pentru
client sta la baza stabilirii unei relatii unice si durabile.
Specialistii A.Co pun accent pe castigarea increderii clientului prin rezolvarea solicitarilor
in cel mai scurt timp si in modul cel mai convenabil pentru acesta.
Atitudinea noastra este de a fi deschisi si disponibili pentru intrebarile si nevoile clientilor
nostri. Propunem o relatie de parteneriat in care clientul sa se simta confortabil in a ne provoca
la discutii si la sesiuni de brainstorming pentru a gasi solutiile perfecte pentru business.

Echipa este activul cel mai de pret al grupului A.Co, este
interfata intre solutii si client.
Partenerii A.Co sunt intotdeauna surprinsi de atentia cu care se aloca echipele pe
proiecte si de accentul acordat relationarii.
Mai mult decat reactia prompta la solicitarile primite, echipa A.Co identifica contextul
general si vine cu solutii care sa rezolve cauzele problemelor decat sa ofere remedii locale
pentru a atenua consecintele.
Abordam fiecare proiect cu o atitudine proactiva.

Clientii nostri vin la A.Co, de cele mai multe ori, cu o solicitare punctuala de servicii si
ajung sa constientizeze necesitatea si utilitatea unei solutii integrate si complexe de business.
Ne asumam rolul de partener strategic pentru clientii nostri si credem ca este sarcina
noastra sa oferim servicii care sa aduca cele mai mari beneficii. Din postura de partener extern
putem observa imaginea de ansamblu a activitatii si identifica, astfel, aspectele care trebuie
imbunatatite. Dintr-un anumit punct de vedere, este serviciul cel mai relevant pe care il oferim:
o analiza obiectiva a situatiei. In acest mod putem propune solutii personalizate pentru fiecare
client in parte.

OFERTATA TEHNICA DE SERVICII A.Co

Pachetul de servicii A.Co este intotdeauna axat pe:
§

necesitatea oricarei firme de a beneficia de maximum de expertiza

§

necesitatea oricarei firme de a rationaliza costurile determinate de angajarea unei astfel
de expertize

iar detaliile sunt structurate in functie de evaluarea necesitatilor specifice ale clientului.
Categorii de servicii:

Consultanta
§

Consultanta de management
ü operational (pe una, mai multe sau toate functiunile)
ü de personal

§

Consultanta financiara
ü implementare de sisteme de monitorizare financiara
ü analiza de proiecte de investitii si planuri de afaceri

Executie
§

Audit intern
ü Misiuni de certificare
ü Misiuni de consultanta

§

Audit financiar
ü Auditarea situatiilor financiare
ü Misiuni special de audit
ü Audit financiar pe baza de proceduri agreate
ü Compilare in concordanta cu IFRS/IAS sau alte sisteme de raportare
ü Rapoarte de Conformitate in raport cu cerinte specifice solicitate de CNVM

CONDUCEREA ACo
Este asigurata de catre Cristiana Catuneanu – managerul companiei – in calitate de unic asociat
si administrator al societatii.
Managerul stabileste strategia de afaceri si asigura implementarea acesteia.
Totodata, managerul desfasoara si activitati in zone specifice de responsabilitate in
managementul operational.
O atentie deosebita se acorda managementul riscului
Sub acest aspect managerul se asigure ca obiectivele, calitatea si independenta serviciului oferit
clientilor sunt mentinute prin aplicarea unor proceduri bine administrate de acceptare a
clientului si de angajament. De asemenea, trebuie sa se asigure ca metodologia este actualizata
in mod regulat si publicata, si ca sunt implementate procese riguroase ce au ca scop
identificarea si rezolvarea conflictelor de interes.
Atat managerul cat si personalul trebuie sa semneze anual confirmari ale conformitatii cu
prevederile legislatiei in vigoare, cu procedurile interne, inclusiv declaratii de independenta.
Am implementat un sistem al calitatii interne ce ofera asigurare rezonabila asupra faptului ca

SISTEMELE INTERNE DE CONTROL INTERN
Derularea activitatilor este procedurata in cele mai mici detalii, astfel incat sa se asigure o
permanenta continuitate in tehnicile si metodele folosite si sa se elimine riscurile specifice.
Sistemele interne sunt concepute astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila aspura faptului
ca personalul profesional de la toate nivelele operationale mentine independenta atat in fapt,
cat si in aparenta, in conformitate cu standardele profesionale si isi indeplineste
responsabilitatile profesionale cu integritate si obiectivitate.
Sistemul calitatii interne este structurat astfel:
•

Atributii privind calitatea in cadrul companiei - Controlul calitatii in cadrul unei companiei
este dependent de personalul existent si de structura organizatorica pe care o poti creea
cu personalul existent, in care sunt definite clar responsabilitatile diferitelor nivele de
atributii . Aceste nivele sunt stabilite prin Manualul de politici si procedure de calitate al
ACo

•

Proceduri de lucru – politicile si procedurile implementate sunt disponibile personalului in
functie de ariile de specialitate si responsabilitate, fiind de asemenea prezente pe
reteaua interna, pe serverul companiei. Periodic – minim annual, si ori de cate ori
dinamica activitatii o cere – sistemul de proceduri este revizuit. Au loc modificari ale

procedurilor existente, eliminarea procedurilor care s-au dovedit ineficiente, greoaie sau
inutile precum si introducerea de noi proceduri.
Sistemul de control intern este setat pe:

•

•

proceduri generale – care se aplica la nivelul societatii – cum ar fi: procedura de
comunicare cu clientul/ procedura de contractare s.a.

•

proceduri specifice de lucru– generate pentru fiecare tip de activitate – cum ar fi:
pentru orice misiune de audit intern scriem o procedura specifica pentru
stabilirea modului in care se va derul misiune

•

proceduri interne – proceduri care reglementeaza activitatile prorpii ACo –
personal/salarizare, contabilitate.

Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specifice - in procesul
de acceptare a unui nou client, conform procedurilor existente in cadrul ACo ne
asiguram ca nu exista probleme de natura etica sau referitoare la independenta ce ar
putea intra in conflict cu prevederile codului etic. Totodata, ne asiguram ca numirea
noastra ca auditori a avut loc ca urmare a unei proceduri conforme si legale.
Procedurile de acceptare pe care firma noastra le urmeaza in procesul de numire pe
pozitia de auditori pentru un client nou sau de continuare a angajamentelor existente se
rezuma, in esenta la:
•
•
•
•

•
•

•

analiza informatiilor privind integritatea companiei client, pentru a vedea daca
posibilul client este de buna credinta;
Evaluarea problemelor legate de litigii si publicitate aferente potentialului client;
Strangerea de informatii relevante de la fostul auditor;
Evaluare informatiilor referitoare la client: finantarea clientului, performanta
recenta si cea pe termen lung, controlul intern, politicile contabile dezvoltate,
competenta si onestitatea management-ului sau a partilor implicate, tranzactii
neobisnuite;
Personalizarea si realizarea unor proceduri test specifice de audit in vederea
minimizarii riscului;
Evaluarea abilitatii noastre de a servi clientul;

Resurse umane - Politicile si procedurile de recrutare sunt stabilite de catre manager
tinand cont de nevoile companiei pentru angajati performanti, avand cunostintele
profesionale specifice si abilitatea de a se incadra si lucre in echipa ACo.
Evaluarea performantei se face periodic, cei mai importanti indicatori fiind calitatea
muncii prestate, gradul de multumire a clientului, respectarea termenelor

Dezvoltarea carierei si promovarea – reprezinta o preocupare permanenta in cadrul
echipei ACo, demonstrate prin istoria evolutiei angajatilor in cadrul echipei. Suntem
atenti si incuraja la pregatirea profesionala continua a fiecarui membru al echipei.
•

Performanta angajamentelor - Politicile si procedurile ACo sunt definite si structurate
astfel incat sa acopere toate ariile unui angajament de audit: planificare, executie,
supervizare, revizuire, documentare si comunicarea rezultatelor. Revizuire muncii de
audit se face pentru a avea o asigurare rezonabila ca opinia de audit este corecta si
sustinuta de documente/ probe suficiente.

•

Monitorizare – asigurarea unui sistem de calitate dynamic, in concordant cu dinamica
activiatii companiei presupune control pe urmatoarele segmente:
o

Verificarea revizuirii periodice a sistemului de politici si proceduri

o

Verificarea conformitatii cu cu ISA si standardele romane de audit asa cum sunt
ele adoptate de catre CAFR

o

Verificarea aplicarii procedurilor la acceptarea sau continuarea unui angajament

o

Verifiarea independentei

o

Verificarea planificarii auditului

o

Verificarea activitatilor de dezvoltare profesionala continua a personalului

o

Determinarea masurilor ce trebuie luate pentru imbunatatirea sistemului de
control al calitatii

o

Inspectiile CAFR

o

Follow-up pentru a ne asigura ca au fost implementate masurile necesare
rezultate in urma verificarilor.

DECLARATII

•

•

•
•

•

•

•

Inspectii CAFR
Ultima inspectie realizata de Camera Auditorilor Financiari Romania a avut loc pe data de
01 03 2012. Compania a primit calificativul A, obtinand scorul de 96%.
Lista cu entitati de interes public
Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de
catre firma de audit in exercitiul financiar precedent:
§ Eassy Assets Management SA
Informatii financiare:
Cifra de afaceri din misiuni de audit financiar in anul 2013 a fost de: 17 748 ron.
Cifra de afaceri din misiune de audit intern in anul 2013 a fost de: 6 000 ron
Declaratia Managementului cu privire la eficacitatea functionarii
Implementarea Sistemului de Politici si Proceduri oferea managerului o asigurare
rezonabila ca personalul respecta cerintele profesionale, de reglementare si legale in
vigoare si specifice.
Declaratie privind independenta
independenta fiecarui membru al echipei de audit in companie este verificata prin
respectarea urmatoarelor procedure:
o Manualul de politici si proceduri intocmit in functie de nevoile si activitatea ACo
dar care respecta regulile ISA (Standardele Internationale de Audit) si IFAC
Codul de Etica pentru Profesionisti. Manualul este disponibil oricarui angajat pe
serverul companiei.
o Procedura de acceptare sau continuare a unui angajament – disponibila oricarui
angajat pe serverul companiei.
o Confirmarea independentei de catre fiecare angajat in fiecare an.
o Verificarea independentei
Declaratie privind formarea profesionala continua a auditorilor
Preocuparea pentru dezvoltarea profesionala continua a membriloe echipei ACo se
concretizeaza in:
o Organizarea de discutii interne cu scopul intelegerii unitare a problemelor si
solutiilor
o Implicarea membrilor echipei in revizuirea procedurilor, atat a celor operationale
cat si a celor de calitate
o Participarea la cursuri organizate extern

