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Amendamente de concordanță
și amendamente corelative
aduse altor standarde ale IAASB
ca urmare a standardelor privind
managementul calității noi și revizuite

Tradus de:

Despre IAASB
Acest document a fost elaborat și aprobat de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare.
Obiectivul IAASB este de a servi interesul public prin elaborarea unor standarde de audit, asigurare și a altor stan
darde conexe de înaltă calitate și prin facilitarea convergenței standardelor internaționale și naționale de audit și
asigurare, crescând astfel calitatea și consecvența activității în întreaga lume și întărind încrederea publicului în
profesia globală de audit și asigurare.
IAASB elaborează standarde de audit și asigurare și îndrumări pentru utilizarea de către toți profesioniștii contabili,
conform unui proces de normalizare comun ce implică Consiliul de Supraveghere în Interesul Public, care are rolul
de supraveghere a activităților IAASB, și Grupul consultativ al IAASB, care contribuie cu recomandări în interesul
public la procesul de elaborare a standardelor și îndrumărilor. Structurile și procesele care susțin operațiunile IAASB
sunt facilitate de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRE 2400

Misiuni de revizuire a situațiilor financiare istorice

ISRE 2400,
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire (ISRE)
2400 (revizuit), Misiuni de revizuire a situațiilor financiare
istorice, trebuie citit în paralel cu Prefața la reglementările
internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400
(revizuit), Misiuni de revizuire a situațiilor financiare istorice, trebuie citit în
paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control management
al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

ISRE 2400,
punctul 4

Introducere

Introducere

Relația cu ISQCM 12

Relația cu ISQCM 12

Sistemele, și politicile și sau procedurile de control
management al calității sunt responsabilitatea firmei.
ISQCM 1 se aplică firmelor de profesioniști contabili din
perspectiva misiunilor unei firme de a revizui situațiile
financiare.3 Prevederile prezentului ISRE în ceea ce privește
controlul managementul calității la nivelul misiunilor de
revizuire individuale pleacă de la premisa că firma face
obiectul dispozițiilor ISQCM 1 sau al unor dispoziții care sunt
cel puțin la fel de riguroase. (A se vedea punctele A3-A5)

Sistemele, și politicile și sau procedurile de control management al
calității sunt responsabilitatea firmei. ISQCM 1 se aplică firmelor de
profesioniști contabili din perspectiva misiunilor unei firme de a revizui
situațiile financiare.3 Prevederile prezentului ISRE în ceea ce privește
controlul managementul calității la nivelul misiunilor de revizuire
individuale pleacă de la premisa că firma face obiectul dispozițiilor
ISQCM 1 sau al unor dispoziții care sunt cel puțin la fel de riguroase.
(A se vedea punctele A3-A5)
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Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității
(ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

2

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale
situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

3

ISQCM 1, punctul 5

ISQCM 1, punctul 5

Modificările titlurilor care apar în Cuprins pentru un standard vor fi efectuate atunci când modificările sunt publicate în Manualul de reglementări internaționale de management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRE 2400,
punctul 16

Definiții

Definiții

Glosarul de termeni al Manualului5 (Glosarul) include
termenii definiți în prezentul ISRE, precum și descrieri ale
altor termeni utilizați în prezentul ISRE, pentru a sprijini
aplicarea și interpretarea consecvente. De exemplu, termenii
„conducere” și „persoane responsabile cu guvernanța”
utilizați în prezentul ISRE sunt cei definiți în Glosar. (A se
vedea punctele A11-A12)

Glosarul de termeni al Manualului5 (Glosarul) include termenii definiți în
prezentul ISRE, precum și descrieri ale altor termeni utilizați în prezentul
ISRE, pentru a sprijini aplicarea și interpretarea consecvente. De
exemplu, termenii „conducere” și „persoane responsabile cu guvernanța”
utilizați în prezentul ISRE sunt cei definiți în Glosar. (A se vedea
punctele A11-A12)

5

ISRE 2400,
punctul 17
litera (i)2

2

Glosarul de termeni referitori la Standardele Internaționale emise de
IAASB din cadrul Manualului de reglementări internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și
servicii conexe (Manualul), publicat de către IFAC

Dispoziții de etică relevante – Principii de etică profesională
și Dispozițiile dispoziții de etică ce sunt aplicabile echipei sub
incidența cărora intră echipa misiunii atunci când efectuează
misiuni de revizuire, care revizuiri ale situațiilor financiare.
Dispozițiile de etică relevante cuprind, de obicei, prevederile
din Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale
de Etică pentru Contabili legate de o revizuire a revizuirile
situațiilor financiare, împreună cu dispozițiile naționale care
sunt mai restrictive.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

5

Glosarul de termeni referitori la Standardele Internaționale emise de IAASB din cadrul
Manualului de reglementări internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe (Manualul), publicat de către IFAC

Dispoziții de etică relevante – Principii de etică profesională și Dispozițiile
dispoziții de etică ce sunt aplicabile profesioniștilor contabili sub incidența
cărora intră echipa misiunii atunci când efectuează misiuni de revizuire,
care revizuiri ale situațiilor financiare. Dispozițiile de etică relevante
cuprind, de obicei, prevederile din Codul etic pentru profesioniștii contabili
(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) (Codul IESBA)
emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru
Contabili legate de o revizuire a revizuirile situațiilor financiare, împreună
cu dispozițiile naționale care sunt mai restrictive.

Textul existent reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRE 2400,
punctul 24

Dispoziții

Dispoziții

Dispoziții de etică Controlul Managementul calității la
nivelul misiunii

Dispoziții de etică Controlul Managementul calității la nivelul
misiunii

Partenerul de misiune trebuie să aibă dețină competențe
în domeniul aptitudinilor și tehnicilor de asigurare, precum
și competențe în raportarea financiară și capabilități,
inclusiv fiindu-i pus la dispoziție suficient timp, adecvate în
circumstanțele misiunii. (A se vedea punctul A26)

Partenerul de misiune trebuie să aibă dețină competențe în domeniul
aptitudinilor și tehnicilor de asigurare, precum și competențe în
raportarea financiară și capabilități, inclusiv să dispună fiindu-i pus la
dispoziție de suficient timp, adecvate în circumstanțele misiunii. (A se
vedea punctul A26)

ISRE 2400,
punctul 25

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea
generală pentru: (A se vedea punctele A27-A30)

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea generală
pentru: (A se vedea punctele A27-A30)

ISRE 2400,
punctul 25

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității
fiecărei misiuni de revizuire care i-a fost desemnată și
implicarea suficientă și adecvată pe parcursul misiunii;

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității fiecărei
misiuni de revizuire care i-a fost desemnată și implicarea suficientă
și adecvată pe parcursul misiunii;

ISRE 2400,
punctul 25

(b)

Coordonarea, supravegherea, planificarea și
efectuarea misiunii de revizuire în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile; (A se vedea punctul A31)

(b)

Coordonarea, supravegherea, planificarea și efectuarea misiunii
de revizuire în conformitate cu standardele profesionale și cu
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile; (A se vedea
punctul A31)

ISRE 2400,
punctul 25

(c)

Caracterul adecvat al raportului practicianului în
circumstanțele date; și

(c)

Caracterul adecvat al raportului practicianului în circumstanțele
date; și

ISRE 2400,
punctul 25

(d)

Efectuarea misiunii în conformitate cu politicile de
control al calității sau procedurile din cadrul firmei,
inclusiv următoarele:

(d)

Efectuarea misiunii în conformitate cu politicile de control al calității
sau procedurile de management al calității din cadrul firmei, inclusiv
următoarele:

ISRE 2400,
punctul 25

(i)

Să fie convins că au fost urmate procedurile
adecvate politicile sau procedurile firmei de
acceptare și continuare ale relațiilor cu clientul și
ale misiunilor și că au fost formulate concluziile
adecvate, inclusiv să analizeze dacă există
informații care l-ar putea determina pe partenerul
de misiune să concluzioneze că există o lipsă
de integritate la nivelul conducerii; (A se vedea
punctele A32-A33)
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Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(i)

Să fie convins că au fost urmate procedurile adecvate
politicile sau procedurile firmei de acceptare și continuare ale
relațiilor cu clientul și ale misiunilor de revizuire și că au fost
formulate concluziile adecvate, inclusiv să analizeze dacă
există informații care l-ar putea determina pe partenerul de
misiune să concluzioneze că există o lipsă de integritate la
nivelul conducerii; (A se vedea punctele A32-A33)
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A se vedea

ISRE 2400,
punctul 25

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(iA) Determinarea faptului că echipei misiunii îi sunt
alocate sau îi sunt puse la dispoziție în timp util
resurse suficiente și adecvate pentru efectuarea
misiunii, luând în considerare natura și
circumstanțele misiunii, politicile sau procedurile
firmei și orice modificări ce pot apărea în timpul
misiunii.

(iA) Determinarea faptului că echipei misiunii îi sunt alocate sau
îi sunt puse la dispoziție în timp util resurse suficiente și
adecvate pentru efectuarea misiunii, luând în considerare
natura și circumstanțele misiunii, politicile sau procedurile
firmei și orice modificări ce pot apărea în timpul misiunii.

(ii)

(ii)

Să fie convins că echipa misiunii deține, în mod
colectiv, competențele și capacitățile adecvate,
inclusiv fiindu-i pus la dispoziție suficient timp,
precum și aptitudini și tehnici de asigurare și
experiență în raportarea financiară, pentru:

Să fie convins că echipa misiunii deține, în mod colectiv,
competențele și capacitățile adecvate, inclusiv fiindu-i pus la
dispoziție să dispună de suficient timp, precum și aptitudini
și tehnici de asigurare și experiență în raportarea financiară,
pentru:

ISRE 2400,
punctul 25

a.

A efectua misiunea de revizuire în
conformitate cu standardele profesionale
și cu dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile; și

a.

A efectua misiunea de revizuire în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile; și

ISRE 2400,
punctul 25

b.

A permite emiterea unui raport adecvat
circumstanțelor date; și

b.

A permite emiterea unui raport adecvat circumstanțelor
date; și

ISRE 2400,
punctul 25

(iii)

Să își asume responsabilitatea pentru menținerea
documentației adecvate a misiunii.

5A

6

(iii)

Să își asume responsabilitatea pentru menținerea
documentației adecvate a misiunii.; și

(iv)

Atunci când este necesară o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 1 ori cu politicile sau procedurile firmei,
să nu dateze raportul până la finalizarea revizuirii calității
misiunii.5A

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor
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Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRE 2400,
punctul 273

Conformitatea cu dispozițiile de etică relevante

Conformitatea cu dispozițiile de etică relevante

Pe parcursul misiunii, partenerul de misiune trebuie să
rămână vigilent, prin observare și efectuarea de intervievări,
după caz, pentru a detecta existența unor probe cu privire
la încălcări ale dispozițiilor de etică relevante de către
membrii echipei misiunii. Dacă prin sistemul de control
management al calității din cadrul firmei sau printr-un alt
mijloc ajung în atenția partenerului de misiune aspecte
care indică faptul că membrii echipei misiunii au încălcat
dispozițiile de etică relevante, partenerul de misiune trebuie
să determine măsurile corespunzătoare care trebuie
adoptate, după consultarea cu alte persoane din cadrul
firmei.

Pe parcursul misiunii, partenerul de misiune trebuie să rămână vigilent,
prin observare și efectuarea de intervievări, după caz, pentru a detecta
existența unor probe cu privire la încălcări ale dispozițiilor de etică
relevante de către membrii echipei misiunii. Dacă prin sistemul de control
management al calității din cadrul firmei sau printr-un alt mijloc ajung în
atenția partenerului de misiune aspecte care indică faptul că membrii
echipei misiunii au încălcat dispozițiile de etică relevante, partenerul de
misiune trebuie să determine măsurile corespunzătoare care trebuie
adoptate, după consultarea cu alte persoane din cadrul firmei.

ISRE 2400,
punctul 28

Monitorizarea și remedierea

Monitorizarea și remedierea

Un sistem eficient de control management al calității
la nivelul firmei include stabilirea unui un proces de
monitorizare și remediere proiectat pentru a-i furniza firmei
o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile sale
referitoare la sistemul de control al calității sunt relevante,
adecvate și funcționează eficient.

Un sistem eficient de control management al calității la nivelul firmei
include stabilirea unui un proces de monitorizare și remediere proiectat
pentru a-i furniza firmei o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile
sale referitoare la sistemul de control al calității sunt relevante, adecvate
și funcționează eficient.

(a)

3

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(a)

A-i oferi firmei informații relevante, fiabile și oportune
referitoare la proiectarea, implementarea și
funcționarea sistemului de management al calității.

A-i oferi firmei informații relevante, fiabile și oportune referitoare
la proiectarea, implementarea și funcționarea sistemului de
management al calității.

Textul existent reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(b)

ISRE 2400,
punctul 92

A lua măsurile adecvate cu scopul de a răspunde
deficiențelor identificate astfel încât acestea să fie
remediate de către firmă în timp util.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
(b)

A lua măsurile adecvate cu scopul de a răspunde deficiențelor
identificate astfel încât acestea să fie remediate de către firmă în
timp util.

Partenerul de misiune trebuie să ia în considerare rezultatele
informațiile din procesului de monitorizare și remediere al
firmei, așa cum sunt comunicate așa cum sunt evidențiate
în cele mai recente informații diseminate de firmă și, după
caz, de alte firme din rețea, și măsura în care deficiențele
observate în cadrul acelor informațiile pot afecta misiunea de
revizuire.

Partenerul de misiune trebuie să ia în considerare rezultatele informațiile
din procesului de monitorizare și remediere al firmei, așa cum sunt
comunicate așa cum sunt evidențiate în cele mai recente informații
diseminate de firmă și, după caz, de alte firme din rețea, și măsura
în care deficiențele observate în cadrul acelor informațiile pot afecta
misiunea de revizuire.

Data raportului practicianului

Data raportului practicianului

Practicianul trebuie să dateze raportul nu mai devreme de
data la care a obținut suficiente probe adecvate pe care să
își bazeze concluzia cu privire la situațiile financiare, inclusiv
probe care să îl convingă: (A se vedea punctele A144-A147)

Practicianul trebuie să dateze raportul nu mai devreme de data la care
a obținut suficiente probe adecvate pe care să își bazeze concluzia cu
privire la situațiile financiare, inclusiv probe care să îl convingă: (A se
vedea punctele A144-A147)

(a)

(a)

Că au fost întocmite toate situațiile care alcătuiesc situațiile
financiare conform cadrului de raportare financiară aplicabil, inclusiv
notele aferente, după caz; și

(b)

Că persoanele cu autoritatea necesară au declarat că și-au asumat
responsabilitatea pentru acele situații financiare.

(b)

Că au fost întocmite toate situațiile care alcătuiesc
situațiile financiare conform cadrului de raportare
financiară aplicabil, inclusiv notele aferente, după caz;
și
Că persoanele cu autoritatea necesară au declarat
că și-au asumat responsabilitatea pentru acele situații
financiare.

92A. Atunci când este necesară o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 1 ori cu politicile sau procedurile firmei,
92A. Atunci când este necesară o revizuire a calității misiunii
practicianul nu trebuie să dateze raportul până la finalizarea
în conformitate cu ISQM 1, practicianul nu trebuie să
revizuirii calității misiunii.5A
dateze raportul până la finalizarea revizuirii calității
5A
ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor
misiunii.5A
5A

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor
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ISRE 2400,
punctul 94

Documentarea

Documentarea

…

…

La documentarea naturii, plasării în timp și amplorii
La documentarea naturii, plasării în timp și amplorii procedurilor efectuate
procedurilor efectuate conform prezentului ISRE, practicianul conform prezentului ISRE, practicianul trebuie să consemneze:
trebuie să consemneze:
(a) Cine a efectuat activitatea și data la care aceasta a fost finalizată; și
(a) Cine a efectuat activitatea și data la care aceasta a fost
(b) Cine a revizuit activitatea efectuată în scopul managementului
finalizată; și
calității aferent misiunii și data și amploarea revizuirii.
(b) Cine a revizuit activitatea efectuată în scopul
managementului calității aferent misiunii și data și
amploarea revizuirii.
ISRE 2400,
punctul A3

Materiale privind aplicarea și alte materiale explicative

Materiale privind aplicarea și alte materiale explicative

Domeniul de aplicare al prezentului ISRE (A se vedea
punctele 1-2)

Domeniul de aplicare al prezentului ISRE (A se vedea punctele 1-2)
…

…

Relația cu ISQC 1M-urile (A se vedea punctul 4)

Relația cu ISQC 1M-urile (A se vedea punctul 4)

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și menține
proiecta, implementa și opera un sistem de control management al
calității pentru misiunile de asigurare, inclusiv misiunile de revizuire.5A
De asemenea, ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei de a stabili
politici sau proceduri care tratează misiunile care trebuie să facă obiectul
unei revizuiri a calității misiunilor.5B ISQM 2 tratează desemnarea și
eligibilitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii, precum și
efectuarea și documentarea revizuirii calității misiunii.5C

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și
menține proiecta, implementa și opera un sistem de control
management al calității pentru misiunile de asigurare,
inclusiv misiunile de revizuire.5A De asemenea, ISQM 1
tratează responsabilitatea firmei de a stabili politici sau
proceduri care tratează misiunile care trebuie să facă
obiectul unei revizuiri a calității misiunilor. ISQM 2 tratează
desemnarea și eligibilitatea persoanei care revizuiește
calitatea misiunii, precum și efectuarea și documentarea
revizuirii calității misiunii.

Aceste responsabilități vizează stabilirea:

•

Aceste responsabilități vizează stabilirea:

•

Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
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Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

•

Politicilor aferente elaborate pentru a îndeplini
obiectivul sistemului de control al calității și procedurile
firmei care vizează implementarea și monitorizarea
conformității cu acele politici, inclusiv politicile și
procedurile care abordează fiecare dintre următoarele
elemente:

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

•

Politicilor aferente elaborate pentru a îndeplini obiectivul
sistemului de control al calității și procedurile firmei care vizează
implementarea și monitorizarea conformității cu acele politici,
inclusiv politicile și procedurile care abordează fiecare dintre
următoarele elemente:
○

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul firmei.

○

Dispozițiile de etică relevante.

Dispozițiile de etică relevante.

○

○

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și
ale misiunilor specifice.

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale misiunilor
specifice.

○

Resursele umane.

○

Resursele umane.

○

Efectuarea misiunilor.

○

Efectuarea misiunilor.

○

Monitorizarea.

○

Monitorizarea.

○

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în
cadrul firmei.

○

Un sistem de management al calității tratează următoarele opt
componente: 5D

Un sistem de management al calității tratează următoarele
opt componente: 5C
(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(f)

Resursele;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice de revizuire specifice;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(f)

Resursele;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

Firmele sau dispozițiile naționale pot utiliza o terminologie sau cadre
generale diferite pentru a descrie componentele sistemului lor de
management al calității.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
Firmele sau dispozițiile naționale pot utiliza o terminologie
sau cadre generale diferite pentru a descrie componentele
sistemului lor de management al calității.

ISRE 2400,
punctul A4

5A

ISQM 1, punctul 1

5C

ISQM 1, punctul 6

(b)

7

ISRE 2400,
punctul A5

5A

ISQM 1, punctul 1

5B

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

5C

ISQM 1, punctul 2 litera (b)

5D

ISQM 1, punctul 6

Potrivit ISQCM 1, obiectivul firmei firma are obligația de a institui și de a
menține este de a proiecta, a implementa și a opera un sistem de control
management al calității pentru misiunile de asigurare, inclusiv revizuirile
situațiilor financiare, care să îi ofere îi oferă firmei o asigurare rezonabilă
că:

Potrivit ISQCM 1, obiectivul firmei firma are obligația de a
institui și de a menține este de a proiecta, a implementa
și a opera un sistem de control management al calității
pentru misiunile de asigurare, inclusiv revizuirile situațiilor
financiare, care să îi ofere îi oferă firmei o asigurare
rezonabilă că:
(a)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma și personalul său se conformează cu își
îndeplinesc responsabilitățile în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale și
de reglementare aplicabile și desfășoară misiuni în
conformitate cu astfel de standarde și dispoziții; și
Rapoartele misiunilor emise de către firmă sau de către
partenerii de misiune sunt adecvate în circumstanțele
date.7

(a)

Firma și personalul său se conformează cu își îndeplinesc
responsabilitățile în conformitate cu standardele profesionale și
cu dispozițiile legale și de reglementare aplicabile și desfășoară
misiuni în conformitate cu astfel de standarde și dispoziții; și

(b)

Rapoartele misiunilor emise de către firmă sau de către partenerii
de misiune sunt adecvate în circumstanțele date.7

7

ISQCM 1, punctul 11 14

ISQCM 1, punctul 11 14

Dispozițiile naționale care tratează responsabilitățile firmei
în ceea ce privește stabilirea și menținerea proiectarea,
implementarea și operarea unui sistem de control
management al calității sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQC ISQM 1 dacă tratează toate dispozițiile din ISQM 1
elementele la care se face referire la punctul A3 și impun
firmei obligații pentru care duc la îndeplinirea a atinge
obiectivelor dispozițiilor stabilite în obiectivul ISQC ISQM 1.

Dispozițiile naționale care tratează responsabilitățile firmei în ceea ce
privește stabilirea și menținerea proiectarea, implementarea și operarea
unui sistem de control management al calității sunt cel puțin la fel de
stricte ca ISQC ISQM 1 dacă tratează toate dispozițiile din ISQM 1
elementele la care se face referire la punctul A3 și impun firmei obligații
pentru care duc la îndeplinirea a atinge obiectivelor dispozițiilor stabilite în
obiectivul ISQC ISQM 1.
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Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
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ISRE 2400,
punctul A27

În contextul sistemului de control management al calității
din cadrul firmei, echipele misiunii au responsabilitatea de a
implementa politicile sau procedurile de control al calității din
cadrul firmei aplicabile misiunii și de a furniza de a comunica
firmei informațiile relevante care să permită funcționarea
părții din generate de misiunea de revizuire care trebuie
comunicate de către politicile sau procedurile din cadrul
firmei pentru a sprijini sistemul de control management al
calității al acesteia care vizează independența.

În contextul sistemului de control management al calității din cadrul
firmei, echipele misiunii au responsabilitatea de a implementa politicile
sau procedurile de control al calității din cadrul firmei aplicabile misiunii și
de a furniza de a comunica firmei informațiile relevante care să permită
funcționarea părții din generate de misiunea de revizuire care trebuie
comunicate de către politicile sau procedurile din cadrul firmei pentru
a sprijini sistemul de control management al calității al acesteia care
vizează independența.

ISRE 2400,
punctul A28

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate
către alți membri ai echipei misiunii, în contextul în care
partenerul de misiune își asumă responsabilitatea generală
pentru gestionarea și garantarea calității calitatea generală a
fiecărei misiuni de revizuire, subliniază caracterul esențial al
calității în efectuarea unei misiuni de revizuire și importanța
pentru calitatea misiunii de revizuire a:

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate către alți membri
ai echipei misiunii, în contextul în care partenerul de misiune își asumă
responsabilitatea generală pentru gestionarea și garantarea calității
calitatea generală a fiecărei misiuni de revizuire, subliniază caracterul
esențial al calității în efectuarea unei misiuni de revizuire și importanța
pentru calitatea misiunii de revizuire a:

(a)

Desfășurării unei activități care se conformează cu
standardele profesionale, precum și cu dispozițiile
legale și de reglementare.

(a)

Desfășurării unei activități care se conformează cu standardele
profesionale, precum și cu dispozițiile legale și de reglementare.

(b)

Conformității cu politicile și sau procedurile de control management
al calității din cadrul firmei, după caz.

(b)

Conformității cu politicile și sau procedurile de control
management al calității din cadrul firmei, după caz.

(c)

Emiterii unui raport cu privire la misiune care să fie adecvat
circumstanțelor.

(c)

Emiterii unui raport cu privire la misiune care să fie
adecvat circumstanțelor.

(d)

Capacității echipei misiunii de a-și exprima preocupările fără teamă
de repercusiuni.

(d)

Capacității echipei misiunii de a-și exprima
preocupările fără teamă de repercusiuni.
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ISRE 2400,
punctul A29

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau
de alte părți sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii
este îndreptățită să se bazeze pe poate depinde de sistemul
de control management al calității din cadrul firmei., cu
excepția cazului în care:

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau de alte părți
sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii este îndreptățită să se
bazeze pe poate depinde de sistemul de control management al calității
din cadrul firmei., cu excepția cazului în care:

•

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii
indică faptul că politicile sau procedurile firmei nu vor
trata în mod eficace natura și circumstanțele misiunii;
sau
Informațiile furnizate de firmă sau de alte părți despre
eficacitatea unor astfel de politici sau proceduri
sugerează contrariul.

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii indică faptul
că politicile sau procedurile firmei nu vor trata în mod eficace natura
și circumstanțele misiunii; sau

•

Informațiile furnizate de firmă sau de alte părți despre eficacitatea
unor astfel de politici sau proceduri sugerează contrariul.

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de sistemul de
control management al calității din cadrul firmei cu privire la:

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de
sistemul de control management al calității din cadrul firmei
cu privire la:

•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea
și instruirea formală a acestuia.

•

Independență prin acumularea și comunicarea
informațiilor relevante cu privire la independență.

•

Menținerea relațiilor cu clientul prin politicile sau
procedurile firmei pentru sisteme de acceptare și
continuare acceptarea și continuarea relațiilor cu
clientul și a misiunilor specifice.

•

•

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin
procesul de monitorizare și remediere al firmei .

•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea și instruirea
formală a acestuia.

•

Independență prin acumularea și comunicarea informațiilor
relevante cu privire la independență.

•

Menținerea relațiilor cu clientul prin politicile sau procedurile
firmei pentru sisteme de acceptare și continuare acceptarea și
continuarea relațiilor cu clientul și a misiunilor de revizuire specifice.

•

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin procesul de
monitorizare și remediere al firmei .

La analizarea deficiențelor7B identificate în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta misiunea de
revizuire, partenerul de misiune poate lua în considerare măsurile
întreprinse acțiunile de remediere desfășurate de firmă pentru rectificarea
tratarea acelor deficiențe.
7B
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La analizarea deficiențelor7B identificate în sistemul de
control management al calității din cadrul firmei care pot
afecta misiunea de revizuire, partenerul de misiune poate lua
în considerare măsurile întreprinse acțiunile de remediere
desfășurate de firmă pentru rectificarea tratarea acelor
deficiențe.
7B

ISQM 1, punctul 16 litera (a)

ISRE 2400,
punctul A30

A30. O deficiență în sistemul de control management al
calității din cadrul firmei nu înseamnă neapărat că o
misiune de revizuire nu a fost efectuată în conformitate
cu standardele profesionale și cu dispozițiile legale
și de reglementare aplicabile sau că raportul
practicianului nu a fost adecvat.

A30. O deficiență în sistemul de control management al calității din
cadrul firmei nu înseamnă neapărat că o misiune de revizuire nu
a fost efectuată în conformitate cu standardele profesionale și cu
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile sau că raportul
practicianului nu a fost adecvat.

ISRE 2400,
punctul A31

Desemnarea echipelor misiunii (A se vedea punctul 25
litera (b))

Desemnarea echipelor misiunii (A se vedea punctul 25 litera (b))

Atunci când determină competența și abilitățile adecvate
necesare pentru echipa misiunii, în ansamblu, partenerul de
misiune poate lua în considerare aspecte precum:
…

•
ISRE 2400,
punctul A32

Atunci când determină competența și abilitățile adecvate necesare
pentru echipa misiunii, în ansamblu, partenerul de misiune poate lua în
considerare aspecte precum:
…

•

Înțelegerea de către echipă a politicilor și sau
procedurilor de control management al calității din
cadrul firmei.

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale
misiunilor de revizuire (A se vedea punctul 25 litera (d)
subpunctul (i))

Înțelegerea de către echipă a politicilor și sau procedurilor de
control management al calității din cadrul firmei.

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale misiunilor de revizuire
(A se vedea punctul 25 litera (d) subpunctul (i))

ISQC ISQM 1 impune firmei să stabilească obiective
referitoare la calitate care tratează acceptarea și continuarea
relațiilor cu clientul și ale misiunilor specifice.
7A
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ISQC ISQM 17A impune firmei să stabilească obiective referitoare la
calitate care tratează acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale
misiunilor de revizuire specifice.
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obțină informațiile pe care le consideră necesare în
circumstanțele date înainte de acceptarea unei misiuni
pentru un client nou, atunci când decide dacă să continue o
misiune existentă și atunci când analizează dacă să accepte
o misiune nouă pentru un client existent. Informațiile care îl
ajută pe partenerul de misiune să determine dacă politicile
sau procedurile firmei pentru acceptarea și continuarea
relațiilor cu clientul și ale misiunilor de revizuire au fost
respectate, iar concluziile formulate sunt adecvate pot
include informații referitoare la:

obțină informațiile pe care le consideră necesare în circumstanțele date
înainte de acceptarea unei misiuni pentru un client nou, atunci când
decide dacă să continue o misiune existentă și atunci când analizează
dacă să accepte o misiune nouă pentru un client existent. Informațiile
care îl ajută pe partenerul de misiune să determine dacă politicile sau
procedurile firmei pentru acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și
ale misiunilor de revizuire au fost respectate, iar concluziile formulate sunt
adecvate pot include informații referitoare la:

•

Integritatea proprietarilor principali, a personaluluicheie din conducere și a persoanelor responsabile cu
guvernanța; și

•

Aspectele semnificative care au apărut pe parcursul
misiunii de revizuire actuale sau anterioare și
implicațiile lor asupra continuării relației.

7A

ISRE 2400,
punctul A34

•

Integritatea principalilor proprietari, a personalului-cheie din
conducere și a persoanelor responsabile cu guvernanța; și

•

Aspectele semnificative care au apărut pe parcursul misiunii de
revizuire actuale sau anterioare și implicațiile lor asupra continuării
relației.

7A

ISQM 1, punctul punctele 30

ISQM 1, punctul punctele 30

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale
misiunilor de revizuire (A se vedea punctul 29)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale misiunilor de
revizuire (A se vedea punctul 29)

Luarea în considerare de către practician a acceptării și
continuării misiunii relațiilor cu clientul și ale misiunilor de
revizuire și a dispozițiilor de etică relevante, inclusiv cele
privind independența, se exercită pe toată durata misiunii,
pe măsură ce apar anumite condiții și modificări ale
circumstanțelor. Efectuarea procedurilor inițiale cu privire
la acceptarea și continuarea misiunii relațiilor cu clientul
și ale misiunilor de revizuire și evaluarea dispozițiilor de
etică relevante (inclusiv a celor privind independența) la
începutul unei misiuni oferă practicianului informații pe care
să-și bazeze deciziile și acțiunile înainte de efectuarea altor
activități semnificative pentru misiune.

Luarea în considerare de către practician a acceptării și continuării
misiunii relațiilor cu clientul și ale misiunilor de revizuire și a dispozițiilor
de etică relevante, inclusiv cele privind independența, se exercită pe
toată durata misiunii, pe măsură ce apar anumite condiții și modificări ale
circumstanțelor. Efectuarea procedurilor inițiale cu privire la acceptarea
și continuarea misiunii relațiilor cu clientul și ale misiunilor de revizuire
și evaluarea dispozițiilor de etică relevante (inclusiv a celor privind
independența) la începutul unei misiuni oferă practicianului informații pe
care să-și bazeze deciziile și acțiunile înainte de efectuarea altor activități
semnificative pentru misiune.
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conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRE 2400,
punctul A151

Documentarea

Documentarea

ISQCM 1 prevede ca firma să stabilească un obiectiv
referitor la calitate conform căruia documentația misiunii este
alcătuită limite de timp care să reflecte necesitatea încheierii
alcătuirii dosarelor finale ale misiunii în timp util după data
raportului misiunii.

ISQCM 1 prevede ca firma să stabilească un obiectiv referitor la calitate
conform căruia documentația misiunii este alcătuită limite de timp care să
reflecte necesitatea încheierii alcătuirii dosarelor finale ale misiunii în timp
util după data raportului misiunii.

ISAE 3000
(revizuit)

4

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice

ISAE 3000,
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare
(ISAE) 3000, Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau
revizuirile informațiilor financiare istorice, trebuie citit în
paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de
asigurare și servicii conexe.

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000
(revizuit), Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile
informațiilor financiare istorice, trebuie citit în paralel cu Prefața la
reglementările internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 34

Introducere

Introducere

…

…

(a)

Membrii echipei misiunii și persoana care efectuează
controlul de calitate al misiunii revizuiește calitatea
misiunii (în cazul misiunilor în care a fost desemnată
o astfel de persoană) fac obiectul prevederilor Codului
etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența)
(Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Etică pentru Contabili cu privire
la misiunile de asigurare sau al altor dispoziții
profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte; și (A se vedea
punctele A30-A34)

(a)

Membrii echipei misiunii și persoana care efectuează controlul de
calitate al misiunii revizuiește calitatea misiunii (în cazul misiunilor
în care a fost desemnată o astfel de persoană) fac obiectul
prevederilor Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili
(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili cu privire la misiunile de asigurare sau al altor
dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări, care
sunt cel puțin la fel de stricte; și (A se vedea punctele A30-A34)

Textul existent reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(b)

1

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Practicianul care efectuează misiunea este membru
(b)
al unei firme care face obiectul ISQCM 11 sau al
altor dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, cu privire la responsabilitatea firmei
privind propriul sistem de control management al
calității, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.
(A se vedea punctele A61-A66)
1
Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității
(ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Practicianul care efectuează misiunea este membru al unei firme
care face obiectul ISQCM 11 sau al altor dispoziții profesionale, ori
dispoziții din legi sau reglementări, cu privire la responsabilitatea
firmei privind propriul sistem de control management al calității,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. (A se vedea
punctele A61-A66)
Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale
situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 4

Controlul Managementul calității în cadrul firmelor
care efectuează misiuni de asigurare și conformitatea
cu principiile de etică, inclusiv cu dispozițiile privind
independența, sunt recunoscute pe scară largă ca fiind
în interesul public și ca parte integrantă a unor misiuni de
asigurare de înaltă calitate. Profesioniștii contabili practicieni
trebuie să se familiarizeze cu astfel de dispoziții. În cazul
în care un practician competent care nu este profesionist
contabil practician alege să se conformeze acestui standard
sau altui ISAE, trebuie recunoscut faptul că prezentul ISAE
include dispoziții care reflectă premisa de la punctul anterior.

Controlul Managementul calității în cadrul firmelor care efectuează
misiuni de asigurare și conformitatea cu principiile de etică, inclusiv cu
dispozițiile privind independența, sunt recunoscute pe scară largă ca fiind
în interesul public și ca parte integrantă a unor misiuni de asigurare de
înaltă calitate. Profesioniștii contabili practicieni trebuie să se familiarizeze
cu astfel de dispoziții. În cazul în care un practician competent care nu
este profesionist contabil practician alege să se conformeze acestui
standard sau altui ISAE, trebuie recunoscut faptul că prezentul ISAE
include dispoziții care reflectă premisa de la punctul anterior.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 12

Definiții

Definiții

(e)

(e)

Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană,
desemnată de firmă, persoană din cadrul firmei care
este responsabil(ă) pentru misiune și efectuarea
acesteia, precum și pentru raportul emis în numele
firmei și care, după caz, are autoritatea adecvată
acordată de un organism profesional, legal sau de
reglementare. Termenul „partener de misiune” trebuie
interpretat, după caz, ca făcând referire la termenii
echivalenți lui din sectorul public.
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Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană, desemnată
de firmă, persoana din cadrul firmei care este responsabil(ă) pentru
misiune și efectuarea acesteia, precum și pentru raportul emis în
numele firmei și care, după caz, are autoritatea adecvată acordată
de un organism profesional, legal sau de reglementare. Termenul
„partener de misiune” trebuie interpretat, după caz, ca făcând
referire la termenii echivalenți lui din sectorul public.

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
…
(h)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
…

Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care
efectuează misiunea și orice alte persoane contractate
de firmă sau de o de firmă din rețea care efectuează
proceduri aferente misiunii., Termenul exclude
excluzând un expert extern al practicianului contractat
de firmă sau de o firmă din rețea.

(h)

Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care efectuează
misiunea și orice alte persoane contractate de firmă sau de o firmă
din rețea care efectuează proceduri aferente misiunii., Termenul
exclude excluzând un expert extern al practicianului contractat de
firmă sau de o firmă din rețea.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 21

Partenerul de misiune trebuie să fie convins că firma a urmat
politicile sau procedurile din cadrul acesteia corespunzătoare
privind pentru acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții
și ale misiunilor de asigurare și trebuie să stabilească dacă
sunt adecvate concluziile la care s-a ajuns în această
privință.

Partenerul de misiune trebuie să fie convins că firma a urmat politicile
sau procedurile din cadrul acesteia corespunzătoare privind pentru
acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor de asigurare
și trebuie să stabilească dacă sunt adecvate concluziile la care s-a ajuns
în această privință.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 22
litera (b)

Acceptarea și continuarea

Acceptarea și continuarea

…

…

Practicianul trebuie să accepte sau să continue o misiune de
asigurare numai în cazul în care:

Practicianul trebuie să accepte sau să continue o misiune de asigurare
numai în cazul în care:

…

…

(b)

Practicianul este convins că persoanele care urmează (b)
să efectueze misiunea dețin împreună competențele și
capacitățile necesare, inclusiv fiindu-le pus la dispoziție
suficient timp pentru efectuarea misiunii (a se vedea,
de asemenea, punctul 32); și …
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Practicianul este convins că persoanele care urmează să efectueze
misiunea dețin împreună competențele și capacitățile necesare,
inclusiv că dispun de fiindu-le pus la dispoziție suficient timp pentru
efectuarea misiunii (a se vedea, de asemenea, punctul 32); și …

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 23

Dacă partenerul de misiune obține informații care ar fi putut
determina ar fi determinat firma să refuze misiunea în cazul
în care acele informații ar fi fost cunoscute de către firmă
înainte de acceptarea sau continuarea relației cu clientul
sau a misiunii specifice disponibile anterior, partenerul de
misiune trebuie să comunice firmei cu promptitudine acele
informații, astfel încât firma și partenerul de misiune să poată
lua măsurile adecvate.

Dacă partenerul de misiune obține informații care ar fi putut determina
ar fi determinat firma să refuze misiunea în cazul în care acele informații
ar fi fost cunoscute de către firmă înainte de acceptarea sau continuarea
relației cu clientul sau a misiunii specifice disponibile anterior, partenerul
de misiune trebuie să comunice firmei cu promptitudine acele informații,
astfel încât firma și partenerul de misiune să poată lua măsurile adecvate.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 31
litera (a)

Controlul Managementul calității

Controlul Managementul calității

Caracteristicile partenerului de misiune

Caracteristicile partenerului de misiune

Partenerul de misiune trebuie:

Partenerul de misiune trebuie:

(a)

(a)

Să fie membru al unei firme care aplică ISQCM 1 sau
alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1;

Să fie membru al unei firme care aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții
profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel
puțin la fel de stricte ca ISQCM 1;

Resursele misiunii

Resursele misiunii

(aa) Să stabilească măsura în care sunt atribuite sau
puse la dispoziția echipei misiunii în timp util resurse
suficiente și adecvate pentru a efectua misiunea,
având în vedere natura și circumstanțele misiunii,
politicile sau procedurile firmei, precum și orice
modificări care pot apărea pe parcursul misiunii.

(aa) Să stabilească măsura în care sunt atribuite sau puse la dispoziția
echipei misiunii în timp util resurse suficiente și adecvate pentru a
efectua misiunea, având în vedere natura și circumstanțele misiunii,
politicile sau procedurile firmei, precum și orice modificări care pot
apărea pe parcursul misiunii.
…

…
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AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 32
litera (a)

Desemnarea echipei misiunii

Desemnarea echipei misiunii

Partenerul de misiune trebuie:

Partenerul de misiune trebuie:

(a)

(a)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 33

Responsabilitățile partenerului de misiune

Responsabilitățile partenerului de misiune

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea
generală pentru gestionarea și garantarea calității
calitatea generală a misiunii și să fie implicat suficient
și corespunzător pe parcursul misiunii. Aceasta include
responsabilitatea pentru:

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea generală
pentru gestionarea și garantarea calității calitatea generală a misiunii și
să fie implicat suficient și corespunzător pe parcursul misiunii. Aceasta
include responsabilitatea pentru:

(a)

(b)

(c)

Să fie convins că persoanele care urmează să
efectueze misiunea dețin împreună competențele și
capacitățile adecvate, inclusiv fiindu-le pus la dispoziție
suficient timp pentru: …

Efectuarea procedurilor adecvate privind Convingerea
că politicile sau procedurile firmei pentru acceptarea
și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor de
asigurare au fost urmate;
Planificarea și efectuarea misiunii (inclusiv
coordonarea și supervizarea corespunzătoare ale
membrilor echipei misiunii) pentru a se conforma în
conformitate cu standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile;
Efectuarea revizuirilor în conformitate cu politicile
și sau procedurile de revizuire ale firmei, precum și
revizuirea documentației misiunii la data raportului de
asigurare sau anterior acesteia; …
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Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Să fie convins că persoanele care urmează să efectueze misiunea
dețin împreună competențele și capacitățile adecvate, inclusiv că
dispun de fiindu-le pus la dispoziție suficient timp pentru: …

(a)

Efectuarea procedurilor adecvate privind Convingerea că politicile
sau procedurile firmei pentru acceptarea și continuarea relațiilor cu
clienții și ale misiunilor de asigurare au fost urmate;

(b)

Planificarea și efectuarea misiunii (inclusiv coordonarea și
supervizarea corespunzătoare ale membrilor echipei misiunii)
pentru a se conforma în conformitate cu standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile;

(c)

Efectuarea revizuirilor în conformitate cu politicile și sau procedurile
de revizuire ale firmei, precum și revizuirea documentației misiunii
la data raportului de asigurare sau anterior acesteia; …

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 34

Pe parcursul misiunii, partenerul de misiune trebuie să
își păstreze vigilența, prin observare și prin realizarea de
intervievări în funcție de necesitate, în ceea ce privește
probele care reflectă neconformitatea membrilor echipei
misiunii cu dispozițiile de etică relevante. Dacă prin sistemul
de control management al calității din cadrul firmei sau
printr-un alt mijloc ajung în atenția partenerului de misiune
aspecte care indică faptul că membrii echipei misiunii nu
s-au conformat cu dispozițiile de etică relevante, partenerul
de misiune, după consultarea cu alte persoane din cadrul
firmei, trebuie să determine măsurile corespunzătoare care
vor fi adoptate.

Pe parcursul misiunii, partenerul de misiune trebuie să își păstreze
vigilența, prin observare și prin realizarea de intervievări în funcție de
necesitate, în ceea ce privește probele care reflectă neconformitatea
membrilor echipei misiunii cu dispozițiile de etică relevante. Dacă prin
sistemul de control management al calității din cadrul firmei sau printr-un
alt mijloc ajung în atenția partenerului de misiune aspecte care indică
faptul că membrii echipei misiunii nu s-au conformat cu dispozițiile de
etică relevante, partenerul de misiune, după consultarea cu alte persoane
din cadrul firmei, trebuie să determine măsurile corespunzătoare care vor
fi adoptate.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 35

Partenerul de misiune trebuie să analizeze rezultatele
procesului informațiile din procesul de monitorizare și
remediere al firmei așa cum sunt reflectate în ultimele
informații distribuite comunicate de firmă și, după caz, de
alte firme de rețea, precum și măsura în care deficiențele
observate în acele informații informațiile pot afecta misiunea
de asigurare.

Partenerul de misiune trebuie să analizeze rezultatele procesului
informațiile din procesul de monitorizare și remediere al firmei așa cum
sunt reflectate în ultimele informații distribuite comunicate de firmă și,
după caz, de alte firme din rețea, precum și măsura în care deficiențele
observate în acele informații informațiile pot afecta misiunile de asigurare.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 36

Revizuirea de control de calitate a Revizuirea calității misiunii Revizuirea de control de calitate a Revizuirea calității misiunii
Pentru acele misiuni, dacă există, pentru care este
prevăzută, conform legilor sau reglementărilor, o revizuire a
calității misiunii de control de calitate sau pentru care firma a
stabilit că este necesară o revizuire de control de calitate a
misiunii: în conformitate cu ISQM 1,

Pentru acele misiuni, dacă există, pentru care este prevăzută, conform
legilor sau reglementărilor, o revizuire a calității misiunii de control de
calitate sau pentru care firma a stabilit că este necesară o revizuire de
control de calitate a misiunii: în conformitate cu ISQM 1 ori cu politicile
sau procedurile firmei,

(a)

(a)

Ppartenerul de misiune trebuie să își asume
responsabilitatea pentru discutarea aspectelor
importante discute aspectele și raționamentele
importante apărute pe parcursul misiunii cu persoana
care revizuiește calitatea efectuează controlul de
calitate al misiunii și să nu dateze raportul de asigurare
până la momentul finalizării respectivei revizuiri.2A; și
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Ppartenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea
pentru discutarea aspectelor importante discute aspectele și
raționamentele importante apărute pe parcursul misiunii cu
persoana care revizuiește calitatea efectuează controlul de calitate
al misiunii și să nu dateze raportul de asigurare până la momentul
finalizării respectivei revizuiri.2A; și

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(b)

Persoana care efectuează controlul de calitate al
misiunii trebuie să efectueze o evaluare obiectivă a
raționamentelor importante realizate de echipa misiunii
și a concluziilor formulate în raportul de asigurare.
Această evaluare trebuie să includă: (A se vedea
punctul A75)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul 69

(b)

Persoana care efectuează controlul de calitate al misiunii trebuie
să efectueze o evaluare obiectivă a raționamentelor importante
realizate de echipa misiunii și a concluziilor formulate în raportul de
asigurare. Această evaluare trebuie să includă: (A se vedea
punctul A75)
(i)

Discutarea aspectelor importante cu partenerul de misiune;

(i)

Discutarea aspectelor importante cu partenerul
de misiune;

(ii)

Revizuirea informațiilor specifice și a raportului de asigurare
propus;

(ii)

Revizuirea informațiilor specifice și a raportului
de asigurare propus;

(iii)

(iii)

Revizuirea documentației misiunii selectate în
ceea ce privește raționamentele importante
realizate de echipa misiunii și concluziile la care
a ajuns aceasta; și

Revizuirea documentației misiunii selectate în ceea ce
privește raționamentele importante realizate de echipa
misiunii și concluziile la care a ajuns aceasta; și

(v)

Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în formularea
raportului de asigurare și analizarea măsurii în care raportul
de asigurare propus este adecvat.

(v)

2A

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în
formularea raportului de asigurare și analizarea
măsurii în care raportul de asigurare propus este
adecvat.

2A

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

Întocmirea raportului de asigurare

Întocmirea raportului de asigurare

Conținutul raportului de asigurare

Conținutul raportului de asigurare

Raportul de asigurare trebuie să conțină cel puțin
următoarele elemente de bază:

Raportul de asigurare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
de bază:

…

…
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(i)

O declarație că firma din care face parte practicianul
aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori
dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel puțin
la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă practicianul nu este
un profesionist contabil, declarația trebuie să identifice
dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de
stricte ca ISQCM 1. (A se vedea punctul A172)

…
(n)

Data raportului de asigurare. Raportul de asigurare nu
trebuie datat anterior datei la care:
(i)

(ii)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
(i)

…
(n)

Ppracticianul a obținut probele pe care se
bazează concluzia sa, inclusiv probele că
persoanele care dețin autoritatea necesară au
declarat că și-au asumat răspunderea pentru
informațiile specifice; și.
Atunci când este prevăzută o revizuire a calității
misiunii în conformitate cu ISQM 1, revizuirea
calității misiunii este finalizată. (A se vedea
punctele punctul A184A-A185A)

O declarație că firma din care face parte practicianul aplică
ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă
practicianul nu este un profesionist contabil, declarația trebuie să
identifice dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1. (A se vedea punctul A172)
Data raportului de asigurare. Raportul de asigurare nu trebuie datat
anterior datei la care:
(i)

Ppracticianul a obținut probele pe care se bazează concluzia
sa, inclusiv probele că persoanele care dețin autoritatea
necesară au declarat că și-au asumat răspunderea pentru
informațiile specifice; și.

(ii)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii
în conformitate cu ISQM 11 ori cu politicile sau procedurile
firmei, revizuirea calității misiunii este finalizată. (A se vedea
punctele punctul A184A-A185A)

…

…
ISAE 3000
(revizuit),
punctul A60

Controlul Managementul calității

Controlul Managementul calității

Profesioniștii contabili practicieni (A se vedea punctele 20,
31 literele (a)-(b))

Profesioniștii contabili practicieni (A se vedea punctele 20, 31
literele (a)-(b))

Prezentul ISAE a fost scris în contextul unei serii de măsuri
luate pentru a asigura calitatea misiunilor de asigurare
întreprinse de profesioniștii contabili practicieni, cum ar fi
cele luate de organismele membre IFAC în baza programului
de conformitate pentru organismele membre IFAC și a
declarațiilor privind obligațiile organismelor membre. Printre
aceste măsuri se numără:

Prezentul ISAE a fost scris în contextul unei serii de măsuri luate pentru
a asigura calitatea misiunilor de asigurare întreprinse de profesioniștii
contabili practicieni, cum ar fi cele luate de organismele membre IFAC
în baza programului de conformitate pentru organismele membre IFAC
și a declarațiilor privind obligațiile organismelor membre. Printre aceste
măsuri se numără:
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A se vedea

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A61

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

•

Dispozițiile referitoare la competență, precum criteriile
de educație și experiență pentru obținerea statutului
de membru și dispozițiile privind formarea profesională
continuă și de educație pe tot parcursul vieții.

•

Dispozițiile referitoare la competență, precum criteriile de educație
și experiență pentru obținerea statutului de membru și dispozițiile
privind formarea profesională continuă și de educație pe tot
parcursul vieții.

•

Politicile și procedurile de control al calității Un sistem
de management al calității implementate la nivelul
întregii firme. ISQCM 1 se aplică tuturor firmelor de
profesioniști contabili în ceea ce privește misiunile de
asigurare și servicii conexe.

•

Politicile și procedurile de control al calității Un sistem de
management al calității implementate la nivelul întregii firme.
ISQCM 1 se aplică tuturor firmelor de profesioniști contabili în ceea
ce privește misiunile de asigurare și servicii conexe.

•

Un cod etic exhaustiv, care include dispoziții detaliate
cu privire la independență, bazat pe principiile
fundamentale de integritate, obiectivitate, competență
profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și
conduită profesională.

•

Un cod etic exhaustiv, care include dispoziții detaliate cu privire
la independență, bazat pe principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Controlul Managementul calității la nivelul firmei (A se vedea
punctele 3 litera (b), 31 litera (a))

Controlul Managementul calității la nivelul firmei (A se vedea punctele 3
litera (b), 31 litera (a))

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și
menține proiecta, implementa și opera un sistem sistemul
său de control management al calității pentru misiunile de
asigurare.3A Acest standard stabilește responsabilitățile
firmei în ceea ce privește stabilirea de politici și proceduri
concepute pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă că firma
și personalul acesteia se conformează obiective referitoare
la calitate care tratează îndeplinirea responsabilităților în
conformitate cu dispozițiile de etică relevante, inclusiv cele
care se referă la legate de independență. De asemenea,
ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei de a stabili politici
sau proceduri care tratează misiunile care trebuie să facă
obiectul unei revizuiri a calității misiunilor. ISQM 23B tratează
desemnarea și eligibilitatea persoanei care revizuiește
calitatea misiunii, precum și efectuarea și documentarea
revizuirii calității misiunii.

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și menține
proiecta, implementa și opera un sistem sistemul său de control
management al calității pentru misiunile de asigurare.3A Acest standard
stabilește responsabilitățile firmei în ceea ce privește stabilirea de politici
și proceduri concepute pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă că firma și
personalul acesteia se conformează obiective referitoare la calitate care
tratează îndeplinirea responsabilităților în conformitate cu dispozițiile de
etică relevante, inclusiv cele care se referă la legate de independență.
De asemenea, ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei de a stabili
politici sau proceduri care tratează misiunile care trebuie să facă obiectul
unei revizuiri a calității misiunilor.3B ISQM 23B tratează desemnarea și
eligibilitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii, precum și
efectuarea și documentarea revizuirii calității misiunii. 3C
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
Conformitatea cu ISQCM 1 impune, printre altele, ca firma
să instituie și să mențină un sistem de control al calității
care include politici și proceduri ce tratează fiecare dintre
următoarele elemente, precum și să documenteze aceste
politici și proceduri și să le comunice personalului firmei: Un
sistem de management al calității tratează următoarele opt
componente: 3C
(a)

Procesul de evaluare a riscului din cadrul firmei
Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul
firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
Conformitatea cu ISQCM 1 impune, printre altele, ca firma să instituie
și să mențină un sistem de control al calității care include politici și
proceduri ce tratează fiecare dintre următoarele elemente, precum și să
documenteze aceste politici și proceduri și să le comunice personalului
firmei: Un sistem de management al calității tratează următoarele opt
componente: 3D
(a)

Procesul de evaluare a riscului din cadrul firmei Responsabilitățile
conducerii privind calitatea în cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(bc) Dispozițiile de etică relevante;

(bc) Dispozițiile de etică relevante;

(cd) Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice de asigurare;

(cd) Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

(e)

Efectuarea misiunilor; și

(df)

Resursele umane;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(fh)

Monitorizarea Procesul de monitorizare și remediere.

(e)

Efectuarea misiunilor; și

(df)

Resursele umane;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(fh)

Monitorizarea Procesul de monitorizare și remediere.

Firmele sau dispozițiile naționale pot utiliza o terminologie sau
cadre generale diferite pentru a descrie componentele sistemului de
management al calității.

Firmele sau dispozițiile naționale pot utiliza o terminologie
sau cadre generale diferite pentru a descrie sistemul de
management al calității.

3A

ISQM 1, punctul 1

3B

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

3A

ISQM 1, punctul 1

3B

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

3B

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

3C

ISQM 1, punctul 2 litera (b)

3C

ISQM 1, punctul 6

3D

ISQM 1, punctul 6

25

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A62

Alte dispoziții profesionale ori dispozițiile din legi sau
reglementări care tratează responsabilitatea firmei de a
institui și menține un sistem de control management al
calității sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1 atunci
când tratează toate dispozițiile din ISQM 1 aspectele la care
se face referire la punctul anterior și impun firmei obligații
care duc la îndeplinirea obiectivelor dispozițiilor stabilite în
obiectivului ISQC ISQM 1.

Alte dispoziții profesionale ori dispozițiile din legi sau reglementări
care tratează responsabilitatea firmei de a institui și menține proiecta,
implementa și opera un sistem de control management al calității sunt cel
puțin la fel de stricte ca ISQCM 1 atunci când tratează toate dispozițiile
din ISQM 1 aspectele la care se face referire la punctul anterior și impun
firmei obligații care duc la îndeplinirea obiectivelor dispozițiilor stabilite în
de a realiza obiectivului ISQC ISQM 1.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A63

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate
către ceilalți membri ai echipei misiunii, în contextul în care
partenerul de misiune își asumă responsabilitatea generală
pentru gestionarea și garantarea calității calitatea generală
a fiecărei misiuni și de a fi implicat suficient și corespunzător
pe toată durata misiunii, scot în evidență faptul că la
efectuarea unei misiuni de asigurare calitatea este esențială,
precum și importanța următoarelor elemente pentru calitatea
misiunii de asigurare:

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate către ceilalți
membri ai echipei misiunii, în contextul în care partenerul de misiune
își asumă responsabilitatea generală pentru gestionarea și garantarea
calității calitatea generală a fiecărei misiuni și de a fi implicat suficient
și corespunzător pe toată durata misiunii, scot în evidență faptul că la
efectuarea unei misiuni de asigurare calitatea este esențială, precum și
importanța următoarelor elemente pentru calitatea misiunii de asigurare:
(a)

Desfășurarea activității în conformitate cu standardele profesionale
și cu dispozițiile legale și de reglementare.

(a)

Desfășurarea activității în conformitate cu standardele
(b)
profesionale și cu dispozițiile legale și de reglementare.

(b)

Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control
al calității ale firmei, după caz.

(c)

Emiterea unui raport cu privire la misiune care să fie adecvat
circumstanțelor.

(c)

Emiterea unui raport cu privire la misiune care să fie
adecvat circumstanțelor.

(d)

Capacitatea echipei misiunii de a semnala problemele fără teamă
de repercusiuni.

(d)

Capacitatea echipei misiunii de a semnala problemele
fără teamă de repercusiuni.
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Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control al calității
ale firmei, după caz.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A64

Un sistem eficace de control management al calității
din cadrul firmei include stabilirea unui un proces de
monitorizare și remediere proiectat pentru a furniza firmei
o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile sale
referitoare la sistemul de control al calității sunt relevante,
adecvate și funcționează eficace.:
(a)

(b)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A65

Un sistem eficace de control management al calității din cadrul firmei
include stabilirea unui un proces de monitorizare și remediere proiectat
pentru a furniza firmei o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile
sale referitoare la sistemul de control al calității sunt relevante, adecvate
și funcționează eficace.:

A furniza informații relevante, credibile și oportune cu
privire la proiectarea, implementarea și funcționarea
sistemului de management al calității.
A lua măsuri adecvate pentru a răspunde deficiențelor
identificate astfel încât acestea să fie remediate în timp
util.

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau
de alte părți sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii
este îndreptățită să se bazeze pe poate depinde de sistemul
de control management al calității din cadrul firmei, cu
excepția cazului în care:.

•

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii
indică faptul că politicile sau procedurile firmei nu vor
trata în mod eficace natura și circumstanțele misiunii;
sau
Informațiile furnizate de firmă sau de alte părți cu
privire la eficacitatea unor astfel de politici sau
proceduri sugerează contrariul.

(a)

A furniza informații relevante, credibile și oportune pentru firmă cu
privire la proiectarea, implementarea și funcționarea sistemului de
management al calității.

(b)

A lua măsuri adecvate pentru a răspunde deficiențelor identificate
astfel încât acestea să fie remediate de către firmă în timp util.

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau de alte părți
sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii este îndreptățită să se
bazeze pe poate depinde de sistemul de control management al calității
din cadrul firmei, cu excepția cazului în care:

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii indică faptul
că politicile sau procedurile firmei nu vor trata în mod eficace natura
și circumstanțele misiunii; sau

•

Informațiile furnizate de firmă sau de alte părți cu privire la
eficacitatea unor astfel de politici sau proceduri sugerează
contrariul.

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de sistemul de
control management al calității din cadrul firmei în ceea ce privește:

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de
sistemul de control management al calității din cadrul firmei
în ceea ce privește:
(a)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Competența și capacitățile personalului, prin recrutarea
și pregătirea formală a acestuia.
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(a)

Competența și capacitățile personalului, prin recrutarea și
pregătirea formală a acestuia.

(b)

Independența, prin acumularea și comunicarea informațiilor
relevante cu privire la independență.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(b)

Independența, prin acumularea și comunicarea
informațiilor relevante cu privire la independență.

(c)

Menținerea relațiilor cu clienții, prin sistemele de
acceptare și continuare politicile sau procedurile firmei
pentru acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și
ale misiunilor de asigurare.

(d)

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare,
prin procesul de monitorizare și remediere din cadrul
firmei.

În analizarea deficiențelor identificate în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta
misiunea de asigurare, partenerul de misiune poate analiza
măsurile de remediere luate întreprinse de firmă pentru
rectificarea tratarea acelor deficiențe.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
(c)

Menținerea relațiilor cu clienții, prin sistemele de acceptare și
continuare politicile sau procedurile firmei pentru acceptarea și
continuarea relațiilor cu clientul și ale misiunilor de asigurare.

(d)

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare, prin procesul de
monitorizare și remediere din cadrul firmei.

În analizarea deficiențelor identificate4A în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta misiunea de
asigurare, partenerul de misiune poate analiza măsurile de remediere
luate întreprinse de firmă pentru rectificarea tratarea acelor deficiențe.
4A

ISQM 1, punctul 16 litera (a)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A66

O deficiență în sistemul de control management al calității
din cadrul firmei nu indică neapărat că o misiune de
asigurare nu a fost efectuată în conformitate cu standardele
profesionale și cu dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile sau că raportul practicianului nu a fost adecvat.

O deficiență în sistemul de control management al calității din cadrul
firmei nu indică neapărat că o misiune de asigurare nu a fost efectuată
în conformitate cu standardele profesionale și cu dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile sau că raportul practicianului nu a fost adecvat.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A69

Desemnarea echipei Resursele misiunii

Desemnarea echipei Resursele misiunii

Competențele și capacitățile colective (A se vedea punctul 32) Competențele și capacitățile colective (A se vedea punctul 32)
ISQCM 1 prevede ca firma să instituie politici și proceduri
pentru obiective referitoare la calitate care tratează acceptarea
și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor specifice,
menite să îi furnizeze firmei asigurarea rezonabilă că va iniția
sau va continua numai relațiile și misiunile pe care firma
este competentă să le efectueze și pentru care dispune de
capacitățile necesare, inclusiv de timp și resurse.5
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ISQCM 1 prevede ca firma să instituie politici și proceduri pentru obiective
referitoare la calitate care tratează acceptarea și continuarea relațiilor
cu clienții și ale misiunilor de asigurare specifice, menite să îi furnizeze
firmei asigurarea rezonabilă că va iniția sau va continua numai relațiile
și misiunile pe care firma este competentă să le efectueze și pentru care
dispune de capacitățile necesare, inclusiv de timp și resurse.5
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Obiectivele referitoare la calitate tratează caracterul adecvat
al raționamentelor realizate de firmă cu privire la măsura în
care aceasta ar trebui să accepte sau să continue relațiile și
misiunile care se bazează pe capacitatea firmei de a efectua
misiunea în conformitate cu standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

Obiectivele referitoare la calitate tratează caracterul adecvat al
raționamentelor realizate de firmă cu privire la măsura în care aceasta ar
trebui să accepte sau să continue relațiile și misiunile care se bazează pe
capacitatea firmei de a efectua misiunea în conformitate cu standardele
profesionale și dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

5

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A74

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A754

ISQCM 1, punctul 26 punctele 30 litera (a) subpunctul (ii) și A72

ISQCM 1, punctul 26 punctele 30 litera (a) subpunctul (ii) și A72

Responsabilitățile de revizuire (A se vedea punctul 33
litera (c))

Responsabilitățile de revizuire (A se vedea punctul 33 litera (c))

Conform ISQCM 1, firma trebuie să stabilească un
obiectiv referitor la calitate care tratează natura, plasarea
în timp și amploarea coordonării și supervizării echipelor
misiunii, precum și revizuirea activității acestora. politicile
și procedurile firmei privind responsabilitățile de revizuire
sunt determinate ISQM 1 prevede, de asemenea, ca astfel
de coordonare, supervizare și revizuire să fie planificate
și efectuate pe baza faptului că activitatea efectuată de
membrilor membrii cu mai puțină experiență ai echipei este
coordonată, supervizată și revizuită de membrii cu mai multă
experiență ai echipei.6
6

5

Conform ISQCM 1, firma trebuie să stabilească un obiectiv referitor la
calitate care tratează natura, plasarea în timp și amploarea coordonării
și supervizării echipelor misiunii, precum și revizuirea activității acestora.
politicile și procedurile firmei privind responsabilitățile de revizuire sunt
determinate ISQM 1 prevede, de asemenea, ca astfel de coordonare,
supervizare și revizuire să fie planificate și efectuate pe baza faptului că
activitatea efectuată de membrilor membrii cu mai puțină experiență ai
echipei misiunii este coordonată, supervizată și revizuită de membrii cu
mai multă experiență ai echipei misiunii.6
6

ISQCM 1, punctul 33 31 litera (b)

ISQCM 1, punctul 33 31 litera (b)

Revizuirea de control de calitate a misiunii (A se vedea
punctul 36 litera (b))

Revizuirea de control de calitate a calității misiunii (A se vedea
punctul 36 litera (b))

A75. Printre alte aspecte care pot fi luate în considerare la
revizuirea de control de calitate a unei misiuni calității
misiunii se numără:

A75. Printre alte aspecte care pot fi luate în considerare la revizuirea de
control de calitate a unei misiuni calității misiunii se numără:

(a)

(a)

Evaluarea realizată de echipa misiunii a
independenței firmei în legătură cu misiunea;
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Evaluarea realizată de echipa misiunii a independenței firmei
în legătură cu misiunea;
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(b)

(c)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A86

Dacă a avut loc o consultare adecvată cu privire
la aspecte care implică diferențe de opinie sau
la alte aspecte dificile ori controversate, precum
și concluziile rezultate în urma consultării
respective; și
Dacă documentația de audit selectată pentru
revizuire reflectă activitatea desfășurată în
legătură cu raționamentele semnificative și
sprijină concluziile obținute.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
(b)

Dacă a avut loc o consultare adecvată cu privire la aspecte
care implică diferențe de opinie sau la alte aspecte dificile
ori controversate, precum și concluziile rezultate în urma
consultării respective; și

(c)

Dacă documentația de audit selectată pentru revizuire
reflectă activitatea desfășurată în legătură cu raționamentele
semnificative și sprijină concluziile obținute.

Planificarea și efectuarea misiunii

Planificarea și efectuarea misiunii

Planificarea (A se vedea punctul 40)

Planificarea (A se vedea punctul 40)

Planificarea implică partenerul de misiune, alți membricheie ai echipei misiunii și orice experți-cheie externi ai
practicianului care dezvoltă o strategie generală pentru
aria de acoperire, observațiile, planificarea în timp și
coordonarea misiunii, precum și un plan al misiunii, care
constă într-o abordare detaliată a naturii, plasării în timp
și amplorii procedurilor care vor fi efectuate și a motivelor
pentru selectarea lor. Planificarea adecvată ajută la
acordarea atenției cuvenite aspectelor importante ale
misiunii, la identificarea potențialelor probleme în timp util și
la organizarea și gestionarea corespunzătoare ale misiunii,
astfel încât aceasta să fie efectuată într-o manieră eficientă
și eficace. Planificarea adecvată îl ajută, de asemenea,
pe practician în atribuirea corespunzătoare a activităților
membrilor echipei misiunii și facilitează coordonarea,
și supervizarea membrilor echipei misiunii și revizuirea
activității acestora. …

Planificarea implică partenerul de misiune, alți membri-cheie ai echipei
misiunii și orice experți-cheie externi ai practicianului care dezvoltă o
strategie generală pentru aria de acoperire, observațiile, planificarea
în timp și coordonarea misiunii, precum și un plan al misiunii, care
constă într-o abordare detaliată a naturii, plasării în timp și amplorii
procedurilor care vor fi efectuate și a motivelor pentru selectarea lor.
Planificarea adecvată ajută la acordarea atenției cuvenite aspectelor
importante ale misiunii, la identificarea potențialelor probleme în timp
util și la organizarea și gestionarea corespunzătoare ale misiunii,
astfel încât aceasta să fie efectuată într-o manieră eficientă și eficace.
Planificarea adecvată îl ajută, de asemenea, pe practician în atribuirea
corespunzătoare a activităților membrilor echipei misiunii și facilitează
coordonarea, și supervizarea membrilor echipei misiunii și revizuirea
activității acestora. …
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A121

Considerente în cazul în care în misiune este implicat un
expert al practicianului

Considerente în cazul în care în misiune este implicat un expert al
practicianului

Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor (A se
vedea punctul 52)

Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor (A se vedea
punctul 52)

Următoarele aspecte sunt adesea relevante la stabilirea
naturii, plasării în timp și amplorii procedurilor în ceea ce
privește activitatea unui expert al practicianului în cazul
în care o parte din activitatea de asigurare este efectuată
de unul sau mai mulți experți ai practicianului (a se vedea
punctul A70):

Următoarele aspecte sunt adesea relevante la stabilirea naturii, plasării
în timp și amplorii procedurilor în ceea ce privește activitatea unui expert
al practicianului în cazul în care o parte din activitatea de asigurare este
efectuată de unul sau mai mulți experți ai practicianului (a se vedea
punctul A70):
…

…
(e)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A124

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Dacă expertul respectiv intră sub incidența politicilor și
sau procedurilor de control management al calității ale
firmei practicianului (a se vedea punctele A124-A125).

(e)

Dacă expertul respectiv intră sub incidența politicilor și sau
procedurilor de control management al calității ale firmei
practicianului (a se vedea punctele A124-A125).

Politicile și sau procedurile de control management al calității Politicile și sau procedurile de control management al calității ale firmei
ale firmei practicianului
practicianului
Un expert intern al practicianului poate fi un partener
sau un angajat, inclusiv un angajat temporar, al firmei
practicianului și, prin urmare, intră sub incidența politicilor și
procedurilor de control al calității ale acelei firmei sistemului
de management al calității din cadrul firmei, inclusiv politicile
sau procedurile acesteia, conform ISQCM 1 sau altor
dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Alternativ,
un expert intern al practicianului poate fi un partener sau
un angajat, inclusiv un angajat temporar, al unei firme din
rețea, care poate avea proceduri sau și politici de control
management al calității comune cu firma practicianului. Un
expert extern al practicianului nu este membru al echipei
misiunii și nu intră sub incidența politicilor și procedurilor de
control al calității în conformitate cu ISQC 1.
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Un expert intern al practicianului poate fi un partener sau un angajat,
inclusiv un angajat temporar, al firmei practicianului și, prin urmare, intră
sub incidența politicilor și procedurilor de control al calității ale acelei
firmei sistemului de management al calității din cadrul firmei, inclusiv
politicile sau procedurile acesteia, conform ISQCM 1 sau altor dispoziții
profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel puțin
la fel de stricte ca ISQCM 1. Alternativ, un expert intern al practicianului
poate fi un partener sau un angajat, inclusiv un angajat temporar, al
unei firme din rețea, care poate avea proceduri sau și politici de control
management al calității comune cu firma practicianului. Un expert extern
al practicianului nu este membru al echipei misiunii și nu intră sub
incidența politicilor și procedurilor de control al calității în conformitate cu
ISQC 1.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A125

Echipele misiunii au dreptul să se bazeze pe sistemul de
control al calității din cadrul firmei, cu excepția cazului în care
informațiile furnizate de firmă sau de alte părți sugerează
contrariul. De obicei, echipa misiunii poate depinde de
sistemul de management al calității din cadrul firmei (a se
vedea punctul A65). Gradul de încredere dependență variază
în funcție de circumstanțe și poate afecta natura, plasarea
în timp și amploarea procedurilor practicianului cu privire la
aspecte precum:

Echipele misiunii au dreptul să se bazeze pe sistemul de control al
calității din cadrul firmei, cu excepția cazului în care informațiile furnizate
de firmă sau de alte părți sugerează contrariul. De obicei, echipa misiunii
poate depinde de sistemul de management al calității din cadrul firmei
(a se vedea punctul A65). Gradul de încredere dependență variază
în funcție de circumstanțe și poate afecta natura, plasarea în timp și
amploarea procedurilor practicianului cu privire la aspecte precum:

…

•

•

…

•

Evaluarea de către practician a gradului de adecvare
al activității expertului practicianului. De exemplu,
programele de formare ale firmei le pot oferi experților
interni ai practicianului o înțelegere adecvată a legăturii
dintre competența acestora și procesul de colectare
a probelor. Încrederea acordată unei astfel de formări
Dependența de o astfel de formare și alte altor procese
ale firmei, precum protocoalele de stabilire a ariei de
acoperire a activității experților interni ai practicianului,
•
poate afecta natura, plasarea în timp și amploarea
procedurilor practicianului pentru evaluarea gradului de
…
adecvare al activității expertului practicianului.

Evaluarea de către practician a gradului de adecvare al activității
expertului practicianului. De exemplu, programele de formare ale
firmei le pot oferi experților interni ai practicianului o înțelegere
adecvată a legăturii dintre competența acestora și procesul de
colectare a probelor. Încrederea acordată unei astfel de formări
Dependența de o astfel de formare și alte altor procese ale firmei,
precum protocoalele de stabilire a ariei de acoperire a activității
experților interni ai practicianului, poate afecta natura, plasarea
în timp și amploarea procedurilor practicianului pentru evaluarea
gradului de adecvare al activității expertului practicianului.
Aderarea la dispozițiile legale și de reglementare, prin procesul
procese de monitorizare și remediere din cadrul firmei.

Încrederea Dependența respectivă nu reduce responsabilitatea
practicianului de a respecta dispozițiile prezentului ISAE.

Aderarea la dispozițiile legale și de reglementare, prin
procesul procese de monitorizare și remediere.

…
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul
A1265

Competența, capacitățile și obiectivitatea expertului
practicianului (A se vedea punctul 52 litera (a))

Competența, capacitățile și obiectivitatea expertului practicianului
(A se vedea punctul 52 litera (a))

A126. Informațiile referitoare la competența, capacitățile și
obiectivitatea unui expert al practicianului pot proveni
dintr-o varietate de surse, precum:

A126. Informațiile referitoare la competența, capacitățile și obiectivitatea
unui expert al practicianului pot proveni dintr-o varietate de surse,
precum:

...

...

•
ISAE 3000
(revizuit),
punctul A147

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

•

Politicile și procedurile de control management
al calității ale firmei (a se vedea, de asemenea,
punctele A124-A125).

Politicile și sau procedurile de control management al calității
ale firmei (a se vedea, de asemenea, punctele A124-A125).

Formularea concluziei de asigurare

Formularea concluziei de asigurare

Suficiența și gradul de adecvare ale probelor (A se vedea
punctele 12 litera (i), 64)

Suficiența și gradul de adecvare ale probelor (A se vedea punctele 12
litera (i), 64)

Sunt necesare probe pentru a sprijini concluzia practicianului
și raportul de asigurare. Acestea sunt cumulative ca natură
și se obțin în principal în urma procedurilor efectuate pe
parcursul misiunii. Totuși, pot include și informații obținute
din alte surse, cum ar fi misiuni anterioare (cu condiția ca
practicianul să fi stabilit dacă de la misiunea anterioară au
avut loc modificări care ar putea afecta relevanța informațiilor
pentru misiunea curentă), sau politicile sau procedurile
firmei în materie de control al calității în privința acceptării și
continuării relației cu clienții pentru acceptarea și continuarea
relațiilor cu clientul și a misiunilor de asigurare. Probele
pot proveni din surse interne sau externe părții (părților)
adecvate. Totodată, este posibil ca informațiile care ar putea
fi utilizate ca probe să fi fost întocmite de un expert angajat
sau contractat de partea adecvată (părțile adecvate).

Sunt necesare probe pentru a sprijini concluzia practicianului și raportul
de asigurare. Acestea sunt cumulative ca natură și se obțin în principal
în urma procedurilor efectuate pe parcursul misiunii. Totuși, pot include și
informații obținute din alte surse, cum ar fi misiuni anterioare (cu condiția
ca practicianul să fi stabilit dacă de la misiunea anterioară au avut loc
modificări care ar putea afecta relevanța informațiilor pentru misiunea
curentă), sau politicile sau procedurile firmei în materie de control
al calității în privința acceptării și continuării relației cu clienții pentru
acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și a misiunilor de asigurare.
Probele pot proveni din surse interne sau externe părții (părților)
adecvate. Totodată, este posibil ca informațiile care ar putea fi utilizate ca
probe să fi fost întocmite de un expert angajat sau contractat de partea
adecvată (părțile adecvate). Probele cuprind atât informații care sprijină
și coroborează aspectele incluse în informațiile specifice, cât și orice alte
informații care contrazic aspectele din informațiile specifice. În plus,
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A se vedea

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A156

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Probele cuprind atât informații care sprijină și coroborează
aspectele incluse în informațiile specifice, cât și orice alte
informații care contrazic aspectele din informațiile specifice.
În plus, în anumite cazuri, lipsa informațiilor (de exemplu,
refuzul părții (părților) adecvate de a furniza o declarație
solicitată) este utilizată de practician și, prin urmare,
constituie o probă. O mare parte din activitatea practicianului
în ceea ce privește formularea concluziei de asigurare
constă în obținerea și evaluarea probelor.

în anumite cazuri, lipsa informațiilor (de exemplu, refuzul părții (părților)
adecvate de a furniza o declarație solicitată) este utilizată de practician și,
prin urmare, constituie o probă. O mare parte din activitatea practicianului
în ceea ce privește formularea concluziei de asigurare constă în
obținerea și evaluarea probelor.

Limitări ale ariei de acoperire (A se vedea punctele 26, 66)

Limitări ale ariei de acoperire (A se vedea punctele 26, 66)

O limitare a ariei de acoperire poate apărea ca urmare a:

O limitare a ariei de acoperire poate apărea ca urmare a:

…

…

(c)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A172

Limitărilor impuse practicianului de către partea
responsabilă, evaluator sau partea care contractează,
ce ar putea, de exemplu, să îl împiedice pe practician
să efectueze o procedură pe care o consideră
necesară în circumstanțele date. Limitările de acest
gen ar putea avea și alte consecințe asupra misiunii,
de exemplu, asupra analizării de către practician a
riscului misiunii și a acceptării și continuării misiunii
relațiilor cu clientul și ale misiunii de asigurare.

(c)

Limitărilor impuse practicianului de către partea responsabilă,
evaluator sau partea care contractează, ce ar putea, de exemplu,
să îl împiedice pe practician să efectueze o procedură pe care
o consideră necesară în circumstanțele date. Limitările de acest
gen ar putea avea și alte consecințe asupra misiunii, de exemplu,
asupra analizării de către practician a riscului misiunii și a acceptării
și continuării misiunii relațiilor cu clientul și ale misiunii de asigurare.

Întocmirea raportului de asigurare

Întocmirea raportului de asigurare

Dispoziții aplicabile privind controlul managementul calității
(A se vedea punctul 69 litera (i))

Dispoziții aplicabile privind controlul managementul calității
(A se vedea punctul 69 litera (i))

În continuare este prezentat un exemplu de declarație
dintr-un raport de asigurare cu privire la dispozițiile aplicabile
privind controlul managementul calității:

În continuare este prezentat un exemplu de declarație dintr-un raport
de asigurare cu privire la dispozițiile aplicabile privind controlul
managementul calității:
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 1 și, în consecință, menține un sistem
amplu de control management al calității care include politici
și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 1 și, în consecință, menține un sistem amplu de control management
al calității care include politici și sau proceduri documentate privind
conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.

Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul
Calității 1, care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze
și să opereze un sistem de management al calității care să includă
politici sau proceduri privind conformitatea cu dispozițiile de etică,
standardele profesionale și dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile.

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A205

Alcătuirea dosarului final al misiunii

Alcătuirea dosarului final al misiunii

ISQCM 1 (sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din
legi sau reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1) impune firmelor să stabilească politici și proceduri
pentru finalizarea la timp a alcătuirii dosarelor misiunii
un obiectiv referitor la calitate care tratează alcătuirea
documentației misiunii în timp util după data raportului
misiunii.11 Un termen-limită adecvat pentru finalizarea
alcătuirii dosarului final al misiunii nu depășește, de obicei,
60 de zile de la data raportului de asigurare.12

ISQCM 1 (sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1) impune
firmelor să stabilească politici și proceduri pentru finalizarea la timp a
alcătuirii dosarelor misiunii un obiectiv referitor la calitate care tratează
alcătuirea documentației misiunii în timp util după data raportului
misiunii.11 Un termen-limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii dosarului
final al misiunii nu depășește, de obicei, 60 de zile de la data raportului de
asigurare.12

11

ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

12

ISQCM 1, punctul A54 A83
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ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

12

ISQCM 1, punctul A54 A83
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3000
(revizuit),
punctul A207

ISQCM 1 (sau dispozițiile naționale care sunt cel puțin la
fel de stricte ca ISQCM 1) impune firmelor să stabilească
un obiectiv referitor la calitate politici și sau proceduri care
tratează pentru menținerea și păstrarea documentației
misiunii pentru a îndeplini nevoile firmei și a se conforma
legilor, reglementărilor, dispozițiilor de etică relevante sau
standardelor profesionale.13 Perioada de păstrare pentru
misiunile de asigurare nu este, de obicei, mai scurtă de cinci
ani de la data raportului de asigurare.14

ISAE 3400
ISAE 3400,
caseta de
text de după
Cuprins

ISAE 3402
ISAE 3402,
caseta de
text de după
Cuprins

13

ISQCM 1, punctul 47 31 litera (f)

14

ISQCM 1, punctul A61 A85

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
ISQCM 1 (sau dispozițiile naționale care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1) impune firmelor să stabilească un obiectiv referitor la calitate
politici și sau proceduri care tratează pentru menținerea și păstrarea
documentației misiunii pentru a îndeplini nevoile firmei și a se conforma
legilor, reglementărilor, dispozițiilor de etică relevante sau standardelor
profesionale.13 Perioada de păstrare pentru misiunile de asigurare
nu este, de obicei, mai scurtă de cinci ani de la data raportului de
asigurare.14
13

ISQCM 1, punctul 47 31 litera (f)

14

ISQCM 1, punctul A61 A85

Examinarea informațiilor financiare prospective
Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare
(ISAE) 3000, Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau
revizuirile informațiilor financiare istorice, trebuie citit în
paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de
asigurare și servicii conexe.

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000 3400,
Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor
financiare istorice Examinarea informațiilor financiare prospective, trebuie
citit în paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și
servicii conexe.

Rapoarte de asigurare privind controalele dintr-o organizație prestatoare de servicii
Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare
(ISAE) 3402, Rapoarte de asigurare privind controalele
dintr-o organizație prestatoare de servicii, trebuie citit în
paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de
asigurare și servicii conexe.
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Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE)
3402, Rapoarte de asigurare privind controalele dintr-o organizație
prestatoare de servicii, trebuie citit în paralel cu Prefața la reglementările
internaționale de control management al calității, audit, revizuire, alte
servicii de asigurare și servicii conexe.

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3402,
punctul 65

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune,
printre altele, conformitatea cu prevederile Codului
etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) al Consiliului pentru Standarde Internaționale de
Etică pentru Contabili referitoare la misiunile de asigurare
ori cu alte dispoziții profesionale, sau dispoziții impuse de
legi și reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte.5 De
asemenea, acesta impune partenerului de misiune să fie
membru al unei firme care aplică ISQCM 16 sau alte dispoziții
profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune, printre altele,
conformitatea cu prevederile Codului etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind
Independența) (Codul IESBA) al Consiliului pentru Standarde
Internaționale de Etică pentru Contabili referitoare la misiunile de
asigurare ori cu alte dispoziții profesionale, sau dispoziții impuse de legi
și reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte.5 De asemenea, acesta
impune partenerului de misiune să fie membru al unei firme care aplică
ISQCM 16 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.

ISAE 3402,
punctul 50

5

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (a), 20 și 24

6

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul
Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1,
Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri
și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de
asigurare și sau servicii conexe

Auditorul organizației prestatoare de servicii trebuie să
colecteze documentația de audit într-un dosar al misiunii și
să finalizeze procesul administrativ de alcătuire a dosarului
final al misiunii în timp util după data raportului de asigurare
al auditorului organizației prestatoare de servicii.10
10

ISAE 3402,
punctul 53

5

5

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (a), 20 și 24

6

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul Internațional privind
Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru
firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau
alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Auditorul organizației prestatoare de servicii trebuie să colecteze
documentația de audit într-un dosar al misiunii și să finalizeze procesul
administrativ de alcătuire a dosarului final al misiunii în timp util după data
raportului de asigurare al auditorului organizației prestatoare de servicii.10
10

Punctele A54-A55 A83-A85 din ISQCM 1 oferă îndrumări suplimentare.

Punctele A54-A55 A83-A85 din ISQCM 1 oferă îndrumări suplimentare.

Întocmirea raportului de asigurare al auditorului
organizației prestatoare de servicii

Întocmirea raportului de asigurare al auditorului organizației
prestatoare de servicii

Conținutul raportului de asigurare al auditorului organizației
prestatoare de servicii

Conținutul raportului de asigurare al auditorului organizației prestatoare
de servicii

Raportul de asigurare al auditorului organizației prestatoare
de servicii trebuie să includă cel puțin următoarele elemente
de bază: (A se vedea punctul A47)

Raportul de asigurare al auditorului organizației prestatoare de servicii
trebuie să includă cel puțin următoarele elemente de bază: (A se vedea
punctul A47)

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
37

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
…
(h)

…
O declarație că firma din care face parte practicianul
aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori
dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel puțin
la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă practicianul nu este
un profesionist contabil, declarația trebuie să identifice
dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de
stricte ca ISQCM 1.

…
(n)

ISAE 3402,
punctul A46

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
(h)

…
(n)

Data raportului de asigurare al auditorului organizației
prestatoare de servicii, care nu trebuie să fie mai
devreme de data la care:
(i)

Aauditorul organizației prestatoare de servicii a
obținut probele pe care își bazează opinia.; și

(ii)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității
misiunii în conformitate cu ISQM 1, revizuirea
calității misiunii este finalizată.

O declarație că firma din care face parte practicianul aplică
ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă
practicianul nu este un profesionist contabil, declarația trebuie să
identifice dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi sau
reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.
Data raportului de asigurare al auditorului organizației prestatoare
de servicii, care nu trebuie să fie mai devreme de data la care:
(i)

Aauditorul organizației prestatoare de servicii a obținut
probele pe care își bazează opinia.; și

(ii)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 11 ori politicile sau procedurile firmei,
revizuirea calității misiunii este finalizată.

Documentarea

Documentarea

ISQCM 1 (sau dispozițiile profesionale, ori dispozițiile din
legi sau reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1) impune (impun) firmelor să stabilească un obiectiv
referitor la calitate care tratează alcătuirea documentației
misiunii în timp util după data raportului misiunii politici
și proceduri de finalizare la timp a alcătuirii dosarelor de
audit.15 Un termen-limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii
dosarului final al misiunii nu depășește, de obicei, mai mult
de 60 de zile de la data raportului auditorului organizației
prestatoare de servicii.16

ISQCM 1 (sau dispozițiile profesionale, ori dispozițiile din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1) impune
(impun) firmelor să stabilească un obiectiv referitor la calitate care
tratează alcătuirea documentației misiunii în timp util după data raportului
misiunii politici și proceduri de finalizare la timp a alcătuirii dosarelor de
audit.15 Un termen-limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii dosarului
final al misiunii nu depășește, de obicei, mai mult de 60 de zile de la data
raportului auditorului organizației prestatoare de servicii.16

5

ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

16

ISQCM 1, punctul A54 A83

38

15

ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

16

ISQCM 1, punctul A54 A83
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3402,
Anexa 26

Exemplul 1: Raport de asigurare de tip 2 al auditorului
organizației prestatoare de servicii

Exemplul 1: Raport de asigurare de tip 2 al auditorului organizației
prestatoare de servicii

…

…

Independența noastră și controlul managementul calității

Independența noastră și controlul managementul calității

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și
celorlalte dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și celorlalte dispoziții
de etică din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate, obiectivitate,
competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și conduită
profesională.

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 12 și, în consecință, menține un
sistem amplu de control management al calității care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.
2

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 12 și, în consecință, menține un sistem amplu de control
management al calității care include politici și sau proceduri documentate
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 12,
care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să opereze
un sistem de management al calității care include politici sau proceduri
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
2

6

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3402,
Anexa 27

Exemplul 2: Raport de asigurare de tip 2 al auditorului
organizației prestatoare de servicii

Exemplul 2: Raport de asigurare de tip 2 al auditorului organizației
prestatoare de servicii

…

…

Independența noastră și controlul managementul calității

Independența noastră și controlul managementul calității

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și
celorlalte dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și celorlalte dispoziții
de etică din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate, obiectivitate,
competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și conduită
profesională.

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 14 și, în consecință, menține un
sistem amplu de control management al calității care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.
4

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 14 și, în consecință, menține un sistem amplu de control
management al calității care include politici și sau proceduri documentate
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 14,
care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să opereze
un sistem de management al calității care include politici sau proceduri
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
4

7

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3410

Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la gazele cu efect de seră

ISAE 3410,
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE)
3410, Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la
gazele cu efect de seră, trebuie citit în paralel cu Prefața
la reglementările internaționale de control management al
calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii
conexe.

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE) 3410,
Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la gazele cu efect de
seră, trebuie citit în paralel cu Prefața la reglementările internaționale de
control management al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare
și servicii conexe.

ISAE 3410,
punctul 108

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune,
printre altele, conformitatea cu prevederile Codului
etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) al Consiliului pentru Standarde Internaționale de
Etică pentru Contabili cu privire la misiunile de asigurare
sau cu alte dispoziții profesionale ori dispoziții impuse de
legi sau reglementări care sunt cel puțin la fel de stricte. De
asemenea, aceasta impune partenerului de misiune să fie
membru al unei firme care aplică ISQCM 17 sau alte dispoziții
profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. (A se vedea
punctele A5-A6)

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune, printre altele,
conformitatea cu prevederile Codului etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind
Independența) (Codul IESBA) al Consiliului pentru Standarde
Internaționale de Etică pentru Contabili cu privire la misiunile de asigurare
sau cu alte dispoziții profesionale ori dispoziții impuse de legi sau
reglementări care sunt cel puțin la fel de stricte. De asemenea, aceasta
impune partenerului de misiune să fie membru al unei firme care aplică
ISQCM 17 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. (A se vedea
punctele A5-A6)

7

8

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul
Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1,
Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri
și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de
asigurare și sau servicii conexe

7

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul Internațional privind
Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru
firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau
alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3410,
punctul 71

Revizuirea de control de calitate a misiunii

Revizuirea de control de calitate a misiunii

Pentru acele misiuni, dacă există, pentru care legile sau
reglementările prevăd o revizuire de control de calitate ori
pentru care firma a stabilit că este necesară o revizuire de
control de calitate, persoana care efectuează controlul de
calitate al misiunii trebuie să efectueze o evaluare obiectivă
a raționamentelor importante realizate de echipa misiunii
și a concluziilor formulate în raportul de asigurare. Această
evaluare trebuie să includă: (A se vedea punctul A130)

Pentru acele misiuni, dacă există, pentru care legile sau reglementările
prevăd o revizuire de control de calitate ori pentru care firma a stabilit
că este necesară o revizuire de control de calitate, persoana care
efectuează controlul de calitate al misiunii trebuie să efectueze o evaluare
obiectivă a raționamentelor importante realizate de echipa misiunii și a
concluziilor formulate în raportul de asigurare. Această evaluare trebuie
să includă: (A se vedea punctul A130)

(a)

(b)

Revizuirea declarației referitoare la GES și raportul de
asigurare propus;

(c)

Revizuirea documentației selectate a misiunii
referitoare la raționamentele importante realizate de
echipa misiunii și concluziile la care s-a ajuns; și

(d)

ISAE 3410,
punctul 76

Discutarea aspectelor importante cu partenerul de
misiune, inclusiv a competențelor profesionale ale
echipei misiunii în ceea ce privește cuantificarea și
raportarea emisiilor și asigurarea;

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(a)

Discutarea aspectelor importante cu partenerul de misiune, inclusiv
a competențelor profesionale ale echipei misiunii în ceea ce
privește cuantificarea și raportarea emisiilor și asigurarea;

(b)

Revizuirea declarației referitoare la GES și raportul de asigurare
propus;

(c)

Revizuirea documentației selectate a misiunii referitoare la
raționamentele importante realizate de echipa misiunii și concluziile
la care s-a ajuns; și

(d)

Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în formularea raportului de
asigurare și analizarea măsurii în care raportul de asigurare propus
este adecvat.

Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în formularea
raportului de asigurare și analizarea măsurii în care
raportul de asigurare propus este adecvat.

Conținutul raportului de asigurare

Conținutul raportului de asigurare

Raportul de asigurare trebuie să includă cel puțin
următoarele elemente de bază: (A se vedea punctul A134)
…

Raportul de asigurare trebuie să includă cel puțin următoarele elemente
de bază: (A se vedea punctul A134)
…

(i)

(i)

O declarație că firma din care face parte practicianul
aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori
dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel puțin
la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă practicianul nu este
profesionist contabil, declarația trebuie să identifice
dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de
stricte ca ISQCM 1.
42

O declarație că firma din care face parte practicianul aplică
ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă
practicianul nu este profesionist contabil, declarația trebuie să
identifice dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1.

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
…
(n)

…
Data raportului de asigurare. Raportul de asigurare nu
trebuie datat anterior datei la care:
(i)

Ppracticianul a obținut probele pe care se
bazează concluzia sa, inclusiv probele că
persoanele care dețin autoritatea necesară și-au
asumat răspunderea pentru declarația referitoare
la GES.; și

(ii)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității
misiunii în conformitate cu ISQM 1, revizuirea
calității misiunii este finalizată.

(n)

Data raportului de asigurare. Raportul de asigurare nu trebuie datat
anterior datei la care:
(i)

Ppracticianul a obținut probele pe care se bazează concluzia
sa, inclusiv probele că persoanele care dețin autoritatea
necesară și-au asumat răspunderea pentru declarația
referitoare la GES.; și

(ii)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 11 ori politicile sau procedurile firmei,
revizuirea calității misiunii este finalizată.

…

…
ISAE 3410,
punctul A128

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Documentarea

Documentarea

Aspecte care apar după data raportului de asigurare
(A se vedea punctul 68)

Aspecte care apar după data raportului de asigurare (A se vedea
punctul 68)

Exemplele de circumstanțe excepționale includ faptele care
îi devin cunoscute practicianului după data raportului de
asigurare, dar care existau la acea dată și care, dacă ar fi
fost cunoscute la acea dată, ar fi putut determina modificarea
declarației referitoare la GES sau modificarea de către
practician a concluziei din raportul de asigurare, de exemplu,
descoperirea unei erori necorectate importante. Modificările
rezultate ale documentației misiunii sunt revizuite în
conformitate cu politicile și sau procedurile firmei referitoare
la responsabilitățile privind revizuirea prevăzute în natura,
plasarea în timp și amploarea revizuirii activității membrului
echipei misiunii așa cum prevede ISQCM 1,24 partenerul
de misiune asumându-și responsabilitatea finală pentru
modificările efectuate. 24

Exemplele de circumstanțe excepționale includ faptele care îi devin
cunoscute practicianului după data raportului de asigurare, dar care
existau la acea dată și care, dacă ar fi fost cunoscute la acea dată,
ar fi putut determina modificarea declarației referitoare la GES sau
modificarea de către practician a concluziei din raportul de asigurare, de
exemplu, descoperirea unei erori necorectate importante. Modificările
rezultate ale documentației misiunii sunt revizuite în conformitate cu
politicile și sau procedurile firmei referitoare la responsabilitățile privind
revizuirea prevăzute în natura, plasarea în timp și amploarea revizuirii
activității membrului echipei misiunii așa cum prevede ISQCM 1,24
partenerul de misiune asumându-și responsabilitatea finală pentru
modificările efectuate. 24

24

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează
audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni
de asigurare și sau servicii conexe, punctele 32-33 punctul 31 litera (b)
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24

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe, punctele 32-33 punctul 31 litera (b)

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3410,
punctul A129

Alcătuirea dosarului final al misiunii (A se vedea punctul 69)

Alcătuirea dosarului final al misiunii (A se vedea punctul 69)

ISQCM 1 (sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din
legi sau reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1) impune firmelor să stabilească politici și proceduri
un obiectiv referitor la calitate care tratează alcătuirea
documentației misiunii în timp util după data raportului
misiunii pentru finalizarea la timp a alcătuirii dosarelor
misiunii.11 Un termen-limită adecvat pentru finalizarea
alcătuirii dosarului final al misiunii nu depășește, de obicei,
60 de zile de la data raportului de asigurare.12

ISQCM 1 (sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1) impune
firmelor să stabilească politici și proceduri un obiectiv referitor la calitate
care tratează alcătuirea documentației misiunii în timp util după data
raportului misiunii pentru finalizarea la timp a alcătuirii dosarelor misiunii.11
Un termen-limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii dosarului final al
misiunii nu depășește, de obicei, 60 de zile de la data raportului de
asigurare.12

ISAE 3410,
punctul A130

11

ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

12

ISQCM 1, punctul A54 A83

Revizuirea de control de calitate a misiunii (A se vedea
punctul 71)

•

•

11

ISQCM 1, punctul 45 31 litera (f)

12

ISQCM 1, punctul A54 A83

Revizuirea de control de calitate a misiunii (A se vedea punctul 71)
Printre alte aspecte care pot fi luate în considerare la revizuirea de control
de calitate a unei misiuni se numără:

Printre alte aspecte care pot fi luate în considerare la
revizuirea de control de calitate a unei misiuni se numără:

•

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Evaluarea realizată de echipa misiunii asupra gradului
de independență a firmei în legătură cu misiunea.
Dacă a avut loc o consultare adecvată cu privire la
aspecte care implică diferențe de opinie sau la alte
aspecte dificile ori controversate, precum și concluziile
rezultate în urma consultării respective.
Dacă documentația misiunii selectată pentru revizuire
reflectă activitatea desfășurată în legătură cu
raționamentele semnificative și sprijină concluziile
obținute.
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•

Evaluarea realizată de echipa misiunii asupra gradului de
independență a firmei în legătură cu misiunea.

•

Dacă a avut loc o consultare adecvată cu privire la aspecte
care implică diferențe de opinie sau la alte aspecte dificile ori
controversate, precum și concluziile rezultate în urma consultării
respective.

•

Dacă documentația misiunii selectată pentru revizuire reflectă
activitatea desfășurată în legătură cu raționamentele semnificative
și sprijină concluziile obținute.

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3410,
Anexa 2

Exemple de rapoarte de asigurare privind declarațiile
referitoare la GES

Exemple de rapoarte de asigurare privind declarațiile referitoare la
GES

Exemplul 19

Exemplul 1:

Exemplul 1:

…

…

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și
celorlalte dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și celorlalte dispoziții
de etică din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate, obiectivitate,
competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și conduită
profesională.

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 14 și, în consecință, menține un
sistem amplu de control management al calității care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.
4

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 14 și, în consecință, menține, proiectează, implementează și
operează un sistem amplu de control management al calității care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu dispozițiile
de etică, standardele profesionale și dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile.
Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 14,
care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să opereze
un sistem de management al calității care include politici sau proceduri
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
4

9

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3410,
Anexa 2

Exemple de rapoarte de asigurare privind declarațiile
referitoare la GES

Exemple de rapoarte de asigurare privind declarațiile referitoare la
GES

Exemplul 210

Exemplul 2:

Exemplul 2:

…

…

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și
celorlalte dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și celorlalte dispoziții
de etică din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv
Standardele Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate, obiectivitate,
competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și conduită
profesională.

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 18 și, în consecință, menține un
sistem amplu de control management al calității care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.
8

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează
audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni
de asigurare și sau servicii conexe

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 18 și, în consecință, menține un sistem amplu de control
management al calității care include politici și sau proceduri documentate
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 18,
care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să opereze
un sistem de management al calității care include politici sau proceduri
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
8

10

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3420

Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor financiare proforma incluse într-un prospect de emisiune

ISAE 3420,
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare
(ISAE) 3420, Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra
compilării informațiilor financiare proforma incluse într-un
prospect de emisiune, trebuie citit în paralel cu Prefața la
reglementările internaționale de control management al
calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii
conexe.

Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare (ISAE) 3420,
Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor
financiare proforma incluse într-un prospect de emisiune, trebuie citit în
paralel cu Prefața la reglementările internaționale de control management
al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

ISAE 3420,
punctul 811

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune, printre
altele, conformitatea cu prevederile Codului etic internațional
pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili cu privire la misiunile de asigurare sau
cu alte dispoziții profesionale, ori dispoziții impuse de legi
sau reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte.3 De
asemenea, acesta impune partenerului de misiune să fie
membru al unei firme care aplică ISQCM 14 sau alte dispoziții
profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.

Conformitatea cu ISAE 3000 (revizuit) presupune, printre altele,
conformitatea cu prevederile Codului etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind
Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Etică pentru Contabili cu privire la misiunile de asigurare
sau cu alte dispoziții profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte.3 De asemenea, acesta
impune partenerului de misiune să fie membru al unei firme care aplică
ISQCM 14 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții impuse de legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.

11

3

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (a), 20 și 34

4

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul
Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1,
Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri
și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de
asigurare și servicii conexe

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

3

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (a), 20 și 34

4

ISAE 3000 (revizuit), punctele 3 litera (b) și 31 litera (a). Standardul Internațional privind
Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru
firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau
alte misiuni de asigurare și servicii conexe

Punctul a fost actualizat anterior în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISAE 3420,
punctul 35

Raportul practicianului trebuie să conțină cel puțin
următoarele elemente de bază: (A se vedea punctul A57)

Raportul practicianului trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente
de bază: (A se vedea punctul A57)

…

…

(g)

O declarație că firma din care face parte practicianul
aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori
dispoziții din legi sau reglementări, care sunt cel puțin
la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă practicianul nu este
profesionist contabil, declarația trebuie să identifice
dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de
stricte ca ISQCM 1.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(g)

O declarație că firma din care face parte practicianul aplică
ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi sau
reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă
practicianul nu este profesionist contabil, declarația trebuie să
identifice dispozițiile profesionale aplicate, ori dispozițiile din legi
sau reglementări aplicate, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQCM 1.

…

…
ISAE 3420,
Anexă12

12

Exemplu de raport al practicianului care conține o opinie Exemplu de raport al practicianului care conține o opinie
nemodificată
nemodificată
…

…

Independența noastră și controlul managementul calității

Independența noastră și controlul managementul calității

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și
celorlalte dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili,
care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită,
confidențialitate și conduită profesională.

Ne-am conformat dispozițiilor privind independența și celorlalte
dispoziții de etică din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili
(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili, care are la bază principiile fundamentale de integritate,
obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate
și conduită profesională.

Textul existent reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității 12 și, în consecință, menține un
sistem amplu de control management al calității, care include
politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile.
2

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
Firma aplică Standardul Internațional privind Controlul Managementul
Calității 12 și, în consecință, menține proiectează, implementează și
operează un sistem amplu de control management al calității, care
include politici și sau proceduri documentate privind conformitatea cu
dispozițiile de etică, standardele profesionale și dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile.
Firma aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 12,
care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să opereze
un sistem de management al calității care include politici sau proceduri
privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

2

ISRS 4400
(revizuit)

ISQCM 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și
sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau
servicii conexe

Misiuni pe baza procedurilor convenite

ISRS 4400
(revizuit),
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS)
4400 (revizuit), Misiuni pe baza procedurilor convenite,
trebuie citit în contextul Prefeței la reglementările
internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400 (revizuit),
Misiuni pe baza procedurilor convenite, trebuie citit în contextul Prefeței
la reglementările internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe.

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 3

Introducere

Introducere

Domeniul de aplicare al prezentului ISRS

Domeniul de aplicare al prezentului ISRS

Relația cu ISQCM 11

Relația cu ISQCM 11

Sistemele de management al calității și politicile și sau
procedurile de control al calității sunt responsabilitatea firmei.
ISQCM 1 se aplică firmelor de profesioniști contabili în ceea
ce privește misiunile pe baza procedurilor convenite ale unei
firme.1A Prevederile prezentului ISRS referitoare la controlul

Sistemele de management al calității și politicile și sau procedurile
de control al calității sunt responsabilitatea firmei. ISQCM 1 se aplică
firmelor de profesioniști contabili în ceea ce privește misiunile pe baza
procedurilor convenite ale unei firme.1A Prevederile prezentului ISRS
referitoare la controlul managementul calității la nivelul misiunilor
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

managementul calității la nivelul misiunilor individuale pe
individuale pe baza procedurilor convenite au la bază premisa că firma
baza procedurilor convenite au la bază premisa că firma face face obiectul ISQCM 1 sau al unor dispoziții care sunt cel puțin la fel de
obiectul ISQCM 1 sau al unor dispoziții care sunt cel puțin la riguroase. (A se vedea punctele A3-A8)
fel de riguroase. (A se vedea punctele A3-A8)
1
1

1A

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 13

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale
situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității
(ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

1A

ISQM 1, punctul 5

ISQM 1, punctul 5

Definiții

Definiții

În contextul prezentului ISRS, următorii termeni au
înțelesurile atribuite mai jos:

În contextul prezentului ISRS, următorii termeni au înțelesurile atribuite
mai jos:

…

…

(c)

Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană
din cadrul firmei desemnată de firmă, care este
responsabil(ă) pentru misiune și efectuarea acesteia,
precum și pentru raportul asupra procedurilor
convenite emis în numele firmei, și care, după caz,
are autoritatea adecvată acordată de un organism
profesional, legal sau de reglementare.

(c)

…

…
(e)

Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană din cadrul
firmei desemnată de firmă, care este responsabil(ă) pentru
misiune și efectuarea acesteia, precum și pentru raportul asupra
procedurilor convenite emis în numele firmei, și care, după caz, are
autoritatea adecvată acordată de un organism profesional, legal sau
de reglementare.

Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care
efectuează misiunea pe baza procedurilor convenite
și orice alte persoane contractate de firmă sau de o
firmă din rețea care efectuează procedurile aferente
misiunii., Termenul exclude excluzând un expert extern
al practicianului contractat de firmă sau de o firmă din
rețea.

…
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(e)

…

Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care efectuează
misiunea pe baza procedurilor convenite și orice alte persoane
contractate de firmă sau de o firmă din rețea care efectuează
procedurile aferente misiunii., Termenul exclude excluzând un
expert extern al practicianului contractat de firmă sau de o firmă din
rețea.
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Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(k)

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 19

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Dispoziții de etică relevante – Principiile de etică
(k)
profesională și dDispozițiile de etică sub incidența
cărora intră echipa care sunt aplicabile echipei misiunii
atunci când efectuează misiuni pe baza procedurilor
convenite. Aceste dispoziții Dispozițiile de etică
relevante cuprind, de obicei, Codul etic internațional
pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența) (Codul IESBA)
emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de
Etică pentru Contabili (IESBA), împreună cu dispozițiile
naționale care sunt mai restrictive.

Dispoziții de etică relevante – Principiile de etică profesională
și dDispozițiile de etică sub incidența cărora intră echipa care
sunt aplicabile echipei misiunii atunci când efectuează misiuni
pe baza procedurilor convenite. Aceste dispoziții Dispozițiile de
etică relevante cuprind, de obicei, prevederile Codul Codului etic
internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența) (Codul IESBA) emis de
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili
(IESBA), împreună cu dispozițiile naționale care sunt mai restrictive.

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea
pentru:

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea generală
pentru:

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității
în cadrul misiunii pe baza procedurilor convenite și
implicarea suficientă și adecvată pe parcursul misiunii,
inclusiv, după caz, a activității efectuate de un expert al
practicianului; și (A se vedea punctul A24)

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității în cadrul
misiunii pe baza procedurilor convenite și implicarea suficientă
și adecvată pe parcursul misiunii, inclusiv, după caz, a activității
efectuate de un expert al practicianului, și implicarea suficientă și
adecvată pe parcursul misiunii; și (A se vedea punctul A24)

(b)

Desfășurarea misiunii în conformitate cu politicile și
sau procedurile de control al calității din cadrul firmei
prin:

(b)

Desfășurarea misiunii în conformitate cu politicile și sau procedurile
de control management al calității din cadrul firmei prin:

(i)

(i)

Efectuarea procedurilor adecvate sau politicilor
din cadrul firmei privind acceptarea și continuarea
relațiilor cu clienții și ale misiunilor; (A se vedea
punctul A25)
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Efectuarea procedurilor adecvate sau politicilor din cadrul
firmei privind acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și
ale misiunilor pe baza procedurilor convenite; (A se vedea
punctul A25)
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(iA) Stabilirea faptului că echipei misiunii îi sunt
alocate sau îi sunt puse la dispoziție în timp util
resurse suficiente și adecvate pentru efectuarea
misiunii, luând în considerare natura și
circumstanțele misiunii, politicile sau procedurile
firmei și orice modificări ce pot apărea în timpul
misiunii;
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(iA) Stabilirea faptului că echipei misiunii îi sunt alocate sau îi sunt
puse la dispoziție în timp util resurse suficiente și adecvate
pentru efectuarea misiunii, luând în considerare natura și
circumstanțele misiunii, politicile sau procedurile firmei și orice
modificări ce pot apărea în timpul misiunii;

Convingerea că echipa misiunii, și orice expert
al practicianului care nu face parte din echipa
misiunii, dețin în mod cumulat competența și
capacitatea adecvate, inclusiv fiindu-le pus
la dispoziție suficient timp, pentru a efectua
misiunea pe baza procedurilor convenite;
Atenție la indiciile privind neconformitatea
membrilor încălcări ale dispozițiilor de etică
relevante de către membrii echipei misiunii
cu dispozițiile de etică relevante și stabilirea
acțiunilor corespunzătoare dacă partenerul de
misiune descoperă aspecte care indică faptul
că membrii echipei misiunii nu s-au conformat
dispozițiilor au încălcat dispozițiile de etică
relevante; (A se vedea punctul A26)
Coordonarea, și supravegherea membrilor
echipei misiunii, revizuirea activității acestora
și efectuarea misiunii în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale
și de reglementare aplicabile; și
Asumarea responsabilității pentru alcătuirea,
menținerea și păstrarea adecvate ale
documentației adecvate a misiunii.

5A
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(ii)

Convingerea că echipa misiunii, și orice expert al
practicianului care nu face parte din echipa misiunii, dețin în
mod cumulat competența și capacitatea adecvate, inclusiv că
dispun de fiindu-le pus la dispoziție suficient timp, pentru a
efectua misiunea pe baza procedurilor convenite;

(iii)

Atenție la indiciile privind neconformitatea membrilor încălcări
ale dispozițiilor de etică relevante de către membrii echipei
misiunii cu dispozițiile de etică relevante și stabilirea acțiunilor
corespunzătoare dacă partenerul de misiune descoperă
aspecte care indică faptul că membrii echipei misiunii nu
s-au conformat dispozițiilor au încălcat dispozițiile de etică
relevante; (A se vedea punctul A26)

(iv)

Coordonarea, și supravegherea membrilor echipei misiunii,
revizuirea activității acestora și efectuarea misiunii în
conformitate cu standardele profesionale și cu dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile; și

(v)

Asumarea responsabilității pentru alcătuirea, menținerea și
păstrarea adecvate ale documentației adecvate a misiunii.

(vi)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 1 ori politicile sau procedurile firmei,
nedatarea raportului până la finalizarea revizuirii calității
misiunii.5A

ISQM 2, Revizuiriea calității misiunilor

AMENDAMENTE DE CONCORDANȚĂ ȘI AMENDAMENTE CORELATIVE ADUSE ALTOR STANDARDE ALE IAASB
CA URMARE A STANDARDELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII NOI ȘI REVIZUITE

A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 21

Acceptarea și continuarea misiunii

Acceptarea și continuarea misiunii

Înainte de a accepta sau continua o misiune pe baza
procedurilor convenite, practicianul trebuie să înțeleagă
scopul respectivei misiuni. Practicianul nu trebuie să accepte
sau să continue misiunea pe baza procedurilor convenite
dacă ia cunoștință de fapte sau circumstanțe care indică
faptul că procedurile pe care a fost solicitat să le efectueze
nu sunt adecvate scopului misiunii pe baza procedurilor
convenite. (A se vedea punctele A28-A31)

Înainte de a accepta sau continua o misiune pe baza procedurilor
convenite, practicianul trebuie să înțeleagă scopul respectivei misiuni.
Practicianul nu trebuie să accepte sau să continue misiunea pe baza
procedurilor convenite dacă ia cunoștință de fapte sau circumstanțe care
indică faptul că procedurile pe care a fost solicitat să le efectueze nu sunt
adecvate scopului misiunii pe baza procedurilor convenite. (A se vedea
punctele A28-A31)

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 23

Dacă partenerul de misiune obține informații care ar fi putut
determina firma să refuze misiunea în cazul în care acele
informații ar fi fost cunoscute de către firmă înainte de
acceptarea sau continuarea misiunii disponibile anterior,
partenerul de misiune trebuie să comunice cu promptitudine
firmei acele informații, astfel încât firma și partenerul de
misiune să poată lua măsurile adecvate.

Dacă partenerul de misiune obține informații care ar fi putut determina
firma să refuze misiunea în cazul în care acele informații ar fi fost
cunoscute de către firmă înainte de acceptarea sau continuarea misiunii
disponibile anterior, partenerul de misiune trebuie să comunice cu
promptitudine firmei acele informații, astfel încât firma și partenerul de
misiune să poată lua măsurile adecvate.

ISRS 4400
(revizuit),
punctul 26

Convenirea asupra termenelor misiunii

Convenirea asupra termenelor misiunii

Misiuni recurente pe baza procedurilor convenite

Misiuni recurente pe baza procedurilor convenite

În cazul misiunilor recurente pe baza procedurilor convenite,
practicianul trebuie să evalueze dacă circumstanțele,
inclusiv modificările în ce privește raționamentele firmei
privind acceptarea sau continuarea considerentele aferente
acceptării misiunii, impun revizuirea termenelor misiunii
și dacă este necesar să i se reamintească părții care
contractează termenele existente ale misiunii. (A se vedea
punctul A44)

În cazul misiunilor recurente pe baza procedurilor convenite, practicianul
trebuie să evalueze dacă circumstanțele, inclusiv modificările în ce
privește raționamentele firmei privind acceptarea sau continuarea
considerentele aferente acceptării misiunii, impun revizuirea termenelor
misiunii și dacă este necesar să i se reamintească părții care
contractează termenele existente ale misiunii. (A se vedea punctul A44)
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ISRS 4400
(revizuit),
punctul 30

Raportul asupra procedurilor convenite

Raportul asupra procedurilor convenite

Raportul asupra procedurilor convenite trebuie întocmit în
scris și trebuie să includă: (A se vedea punctul A51)

Raportul asupra procedurilor convenite trebuie întocmit în scris și trebuie
să includă: (A se vedea punctul A51)

…

…

(m)

O declarație conform căreia firma din care face
parte practicianul aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții
profesionale, ori dispoziții din legi sau reglementări,
care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1. Dacă
practicianul nu este un profesionist contabil, declarația
trebuie să identifice dispozițiile profesionale, ori
dispozițiile din legi sau reglementări, aplicate care sunt
cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1;

…
(q)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(m)

…
(q)

Data raportului asupra procedurilor convenite; și (A se
vedea punctul A58A)

…

Data raportului asupra procedurilor convenite. Atunci când este
prevăzută o revizuire a calității misiunii în conformitate cu ISQM 1
ori politicile sau procedurile firmei, practicianul nu va data raportul
până la finalizarea revizuirii calității misiunii.5A; și (A se vedea
punctul A58A)

…
5A

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A3

O declarație conform căreia firma din care face parte practicianul
aplică ISQCM 1 sau alte dispoziții profesionale, ori dispoziții din legi
sau reglementări, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1.
Dacă practicianul nu este un profesionist contabil, declarația trebuie
să identifice dispozițiile profesionale, ori dispozițiile din legi sau
reglementări, aplicate care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQCM 1;

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

Relația cu ISQC 1M-urile (A se vedea punctul 3)

Relația cu ISQC 1M-urile (A se vedea punctul 3)

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a implementa
și a menține proiecta, implementa și opera un sistem de
control management al calității pentru misiunile de servicii
conexe, inclusiv misiunile pe baza procedurilor convenite.5A
De asemenea, ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei de
a stabili politici sau proceduri care tratează misiunile care
trebuie să facă obiectul unei revizuiri a calității misiunilor5B.
ISQM 25C tratează desemnarea și eligibilitatea persoanei
care revizuiește calitatea misiunii, precum și efectuarea și
documentarea revizuirii calității misiunii.5D

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a implementa și a menține
proiecta, implementa și opera un sistem de control management
al calității pentru misiunile de servicii conexe, inclusiv misiunile
pe baza procedurilor convenite.5B De asemenea, ISQM 1 tratează
responsabilitatea firmei de a stabili politici sau proceduri care tratează
misiunile care trebuie să facă obiectul unei revizuiri a calității misiunilor5C.
ISQM 25C tratează desemnarea și eligibilitatea persoanei care revizuiește
calitatea misiunii, precum și efectuarea și documentarea revizuirii calității
misiunii.5D
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Aceste responsabilități vizează implementarea:

Aceste responsabilități vizează implementarea:

•
•

•
•

Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
Politicilor aferente ale firmei concepute pentru
îndeplinirea obiectivului sistemului de control al calității
și a procedurilor sale de implementare și monitorizare
a conformității cu aceste politici.

Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
Politicilor aferente ale firmei concepute pentru îndeplinirea
obiectivului sistemului de control al calității și a procedurilor sale de
implementare și monitorizare a conformității cu aceste politici.

5A

ISQM 1, punctul 1

ISQM 1, punctul 1

5B

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

5C

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

5C

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

5D

ISQM 1, punctul 2 litera (b)

5D

ISQM 1, punctul 2 litera (b)

5A
5B

Potrivit ISQCM 1, obiectivul firmei firma are obligația de a
implementa și de a menține este de a proiecta, a implementa
și a opera un sistem de control management al calității
pentru misiunile de servicii conexe, inclusiv misiunile pe baza
procedurilor convenite, care să îi ofere o îi oferă firmei o
asigurare rezonabilă privind faptul că:
(a)

(b)

2

Firma și personalul acesteia se conformează își
îndeplinesc responsabilitățile conform standardelor
profesionale și dispozițiilor legale și de reglementare
aplicabile și desfășoară misiunile în conformitate cu
astfel de standarde și dispoziții; și
Rapoartele de misiune emise de firmă sau de
partenerii de misiune sunt adecvate în circumstanțele
date.2

Potrivit ISQCM 1, obiectivul firmei firma are obligația de a implementa
și de a menține este de a proiecta, a implementa și a opera un sistem
de control management al calității pentru misiunile de servicii conexe,
inclusiv misiunile pe baza procedurilor convenite, care să îi ofere o îi
oferă firmei o asigurare rezonabilă privind faptul că:
(a)

Firma și personalul acesteia se conformează își îndeplinesc
responsabilitățile conform standardelor profesionale și dispozițiilor
legale și de reglementare aplicabile și desfășoară misiunile în
conformitate cu astfel de standarde și dispoziții; și

(b)

Rapoartele de misiune emise de firmă sau partenerii de misiune
sunt adecvate în circumstanțele date.2

2

ISQCM 1, punctul 11 14
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ISRS 4400
(revizuit),
punctul A5

O jurisdicție care nu a adoptat ISQCM 1 pentru misiunile pe
baza procedurilor convenite poate institui dispoziții de control
management al calității pentru firmele care efectuează
astfel de misiuni. Prevederile din prezentul ISRS referitoare
la controlul managementul calității la nivelul misiunii au
la bază premisa că dispozițiile de control managemenl al
calității adoptate sunt cel puțin la fel de stricte ca dispozițiile
din ISQCM 1. Această condiție este îndeplinită atunci când
acele dispoziții tratează dispozițiile din ISQM 1 și impun
obligații asupra firmei pentru a atinge obiectivul din ISQM 1.
impun firmei obligații cu privire la îndeplinirea obiectivelor
dispozițiilor din ISQCM 1, inclusiv o obligație de a institui
un sistem de control al calității care include politici și
proceduri ce tratează fiecare dintre următoarele elemente:
Conformitatea cu ISQM 1 necesită, printre altele, ca sistemul
de management al calității din cadrul firmei să trateze
următoarele opt componente:6A

O jurisdicție care nu a adoptat ISQCM 1 pentru misiunile pe baza
procedurilor convenite poate institui dispoziții de control management al
calității pentru firmele care efectuează astfel de misiuni. Prevederile din
prezentul ISRS referitoare la controlul managementul calității la nivelul
misiunii au la bază premisa că dispozițiile de control managemenl al
calității adoptate sunt cel puțin la fel de stricte ca dispozițiile din ISQCM 1.
Această condiție este îndeplinită atunci când acele dispoziții tratează
dispozițiile din ISQM 1 și impun obligații asupra firmei pentru a atinge
obiectivul din ISQM 1. impun firmei obligații cu privire la îndeplinirea
obiectivelor dispozițiilor din ISQCM 1, inclusiv o obligație de a institui un
sistem de control al calității care include politici și proceduri ce tratează
fiecare dintre următoarele elemente: Conformitatea cu ISQM 1 necesită,
printre altele, ca sistemul de management al calității din cadrul firmei să
trateze următoarele opt componente:6A

(a)

(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(d)

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice;

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(f)

Resursele;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(f)

Resursele;

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

(g)

Informațiile și comunicarea; și

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul firmei;

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

•

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul
firmei;

•
•
•
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Dispozițiile de etică relevante;
Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice;
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•
•

Dispozițiile de etică relevante;

•
•
•

Resursele umane;

6A

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

•
•
•

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

6A

Efectuarea misiunilor; și

Resursele umane;
Efectuarea misiunilor; și
Monitorizarea.
ISQM 1, punctul 6

Monitorizarea.
ISQM 1, punctul 6

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A6

În contextul sistemului de control management al calității
din cadrul firmei, echipele misiunii au responsabilitatea de
a implementa politici sau proceduri de control al calității
aplicabile misiunii.

În contextul sistemului de control management al calității din cadrul
firmei, echipele misiunii au responsabilitatea de a implementa politici sau
proceduri de control al calității aplicabile misiunii.

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A7

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau
de alte părți sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii
este îndreptățită să se bazeze pe poate depinde de sistemul
de control management al calității din cadrul firmei., cu
excepția cazului în care:

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau de alte părți
sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii este îndreptățită să se
bazeze pe poate depinde de sistemul de control management al calității
din cadrul firmei., cu excepția cazului în care:

•

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii
indică faptul că politicile sau procedurile firmei nu vor
trata în mod eficace natura și circumstanțele misiunii;
sau
Informațiile furnizate de firmă sau de alte părți cu
privire la eficacitatea unor astfel de politici sau
proceduri sugerează contrariul.

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii indică faptul
că politicile sau procedurile firmei nu vor trata în mod eficace natura
și circumstanțele misiunii; sau

•

Informațiile furnizate de către firmă sau alte părți cu privire la
eficacitatea unor astfel de politici sau proceduri sugerează
contrariul.

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de sistemul de
control management al calității din cadrul firmei în ceea ce privește:

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de
sistemul de control management al calității din cadrul firmei
în ceea ce privește:

•

•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea
și pregătirea formală a acestuia.
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•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea și pregătirea
formală a acestuia.

•

Menținerea relațiilor cu clienții prin sistemele de politicile sau
procedurile firmei pentru acceptarea și continuarea misiunilor.
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•
•
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•

Menținerea relațiilor cu clienții prin sistemele de
politicile sau procedurile firmei pentru acceptarea și
continuarea misiunilor.
Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin
intermediul procesului de monitorizare și remediere.

La analizarea deficiențelor identificate în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta
misiunea pe baza procedurilor convenite, partenerul de
misiune poate lua în considerare măsurile acțiunile de
remediere luate de firmă pentru rectificarea situației acelor
deficiențe pe care acesta le consideră suficiente în contextul
acelei misiuni pe baza procedurilor convenite.

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin intermediul
procesului de monitorizare și remediere al firmei.

La analizarea deficiențelor7A identificate în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta misiunea pe baza
procedurilor convenite, partenerul de misiune poate lua în considerare
măsurile acțiunile de remediere luate de firmă pentru rectificarea situației
acelor deficiențe pe care acesta le consideră suficiente în contextul acelei
misiuni pe baza procedurilor convenite.
7A

ISQM 1, punctul 16 litera (a)

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A8

O deficiență în sistemul de control management al calității
din cadrul firmei nu indică neapărat faptul că o misiune
pe baza procedurilor convenite nu a fost efectuată în
conformitate cu standardele profesionale și cu dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile sau că raportul asupra
procedurilor convenite nu a fost adecvat.

O deficiență în sistemul de control management al calității din cadrul
firmei nu indică neapărat faptul că o misiune pe baza procedurilor
convenite nu a fost efectuată în conformitate cu standardele profesionale
și cu dispozițiile legale și de reglementare aplicabile sau că raportul
asupra procedurilor convenite nu a fost adecvat.

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A24

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii
(A se vedea punctele 19-20)

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii (A se vedea
punctele 19-20)

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate către
alți membri ai echipei misiunii în ceea ce privește asumarea
responsabilității generale pentru gestionarea și garantarea
calității în cadrul calitatea generală a fiecărei misiuni
subliniază importanța pentru asigurarea calității misiunii a
următoarelor aspecte:

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate către alți membri
ai echipei misiunii în ceea ce privește asumarea responsabilității generale
pentru gestionarea și garantarea calității în cadrul calitatea generală a
fiecărei misiuni subliniază importanța pentru asigurarea calității misiunii a
următoarelor aspecte:

(a)

Desfășurarea unei activități care se conformează
standardelor profesionale și dispozițiilor legale și de
reglementare;

(b)

Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control
al calității din cadrul firmei, după caz; și

(c)

Emiterea raportului practicianului asupra misiunii în
conformitate cu prezentul ISRS.
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(a)

Desfășurarea unei activități care se conformează standardelor
profesionale și dispozițiilor legale și de reglementare;

(b)

Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control al calității
din cadrul firmei, după caz; și

(c)

Emiterea raportului practicianului asupra misiunii în conformitate cu
prezentul ISRS.
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ISRS 4400
(revizuit),
punctul A25

ISQCM 1 impune firmei să stabilească un obiectiv referitor
la calitate care tratează caracterul adecvat al obțină orice
informații raționamentelor sale referitoare la acceptarea sau
continuarea unei relații cu clientul ori a unei misiuni pe baza
informațiilor pe care le consideră necesare în circumstanțele
date înainte de acceptarea unei misiuni pentru un client nou,
atunci când decide dacă să continue o misiune existentă
și atunci când analizează dacă să accepte o misiune nouă
pentru un client existent. obținute cu privire la natura și
circumstanțele misiunii pe baza procedurilor convenite
și Informațiile care îl ajută pe partenerul de misiune să
stabilească dacă acceptarea sau continuarea relațiilor cu
clienții și a misiunilor pe baza procedurilor convenite este
adecvată pot include informații referitoare la integritatea
și valorile etice ale proprietarilor principali, a conduceriicheie clientului (inclusiv conducerea, și, după caz, a ale
persoanelor responsabile cu guvernanța) care sunt suficiente
pentru a sprijini astfel de raționamente. Dacă partenerul de
misiune are motive să se îndoiască de integritatea conducerii
într-o măsură care este probabil să afecteze efectuarea
corespunzătoare a misiunii, s-ar putea ca acceptarea
misiunii să nu fie adecvată.

ISQCM 1 impune firmei să stabilească un obiectiv referitor la calitate
care tratează caracterul adecvat al obțină orice informații raționamentelor
sale referitoare la acceptarea sau continuarea unei relații cu clientul
ori a unei misiuni pe baza informațiilor pe care le consideră necesare
în circumstanțele date înainte de acceptarea unei misiuni pentru un
client nou, atunci când decide dacă să continue o misiune existentă și
atunci când analizează dacă să accepte o misiune nouă pentru un client
existent. obținute cu privire la natura și circumstanțele misiunii pe baza
procedurilor convenite și Informațiile care îl ajută pe partenerul de misiune
să stabilească dacă acceptarea sau continuarea relațiilor cu clienții și
a misiunilor pe baza procedurilor convenite este adecvată pot include
informații referitoare la integritatea și valorile etice ale proprietarilor
principali, a conducerii-cheie clientului (inclusiv conducerea, și, după
caz, a ale persoanelor responsabile cu guvernanța) care sunt suficiente
pentru a sprijini astfel de raționamente. Dacă partenerul de misiune are
motive să se îndoiască de integritatea conducerii într-o măsură care este
probabil să afecteze efectuarea corespunzătoare a misiunii, s-ar putea ca
acceptarea misiunii să nu fie adecvată.

ISRS 4400
(revizuit),
punctul A26

ISQCM 1 specifică responsabilitățile firmei în ceea ce
privește stabilirea unor politici și proceduri concepute
pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă că firma și personalul
acesteia se conformează dispozițiilor obiective referitoare
la calitate care tratează îndeplinirea responsabilităților în
legătură cu dispozițiile de etică relevante. Prezentul ISRS
stabilește responsabilitățile partenerului de misiune în ceea
ce privește conformarea echipei misiunii cu dispozițiile de
etică relevante.6A

ISQCM 1 specifică responsabilitățile firmei în ceea ce privește stabilirea
unor politici și proceduri concepute pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă
că firma și personalul acesteia se conformează dispozițiilor obiective
referitoare la calitate care tratează îndeplinirea responsabilităților în
legătură cu dispozițiile de etică relevante. Prezentul ISRS stabilește
responsabilitățile partenerului de misiune în ceea ce privește conformarea
echipei misiunii cu dispozițiile de etică relevante.6A

6A

6A

ISQM 1, punctul 29
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ISQM 1, punctul 29
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ISRS 4400
(revizuit),
punctul A37

Acceptarea și continuarea misiunii (A se vedea
punctele 21-23)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
Acceptarea și continuarea misiunii (A se vedea punctele 21-23)
Conformitatea cu dispozițiile privind independența (A se vedea
punctele 22 litera (e), 24 litera (e))

Conformitatea cu dispozițiile privind independența
(A se vedea punctele 22 litera (e), 24 litera (e))
Punctul 22 litera (e) se aplică atunci când este necesar
ca practicianul să se conformeze dispozițiilor privind
independența din motive precum cele descrise la punctul A15.
Punctul 22 litera (e) se aplică, de asemenea, atunci când
practicianul convine împreună cu partea care contractează,
în termenele misiunii, să se conformeze dispozițiilor
privind independența. De exemplu, practicianul ar fi putut
stabili inițial că dispozițiile de etică relevante, legile sau
reglementările ori alte motive nu impun conformitatea
acestuia cu dispozițiile privind independența. Cu toate
acestea, atunci când practicianul ia în considerare
acceptarea și continuarea misiunii sau acceptarea
termenelor misiunii, cunoștințele acestuia cu privire la
aspectele următoare pot indica faptul că o discuție cu partea
care contractează referitoare la conformitatea cu anumite
dispoziții privind independența este adecvată scopului
misiunii pe baza procedurilor convenite:

Punctul 22 litera (e) se aplică atunci când este necesar ca practicianul
să se conformeze dispozițiilor privind independența din motive
precum cele descrise la punctul A15. Punctul 22 litera (e) se aplică,
de asemenea, atunci când practicianul convine împreună cu partea
care contractează, în termenele misiunii, să se conformeze dispozițiilor
privind independența. De exemplu, practicianul ar fi putut stabili inițial că
dispozițiile de etică relevante, legile sau reglementările ori alte motive
nu impun conformitatea acestuia cu dispozițiile privind independența.
Cu toate acestea, atunci când practicianul ia în considerare acceptarea
și continuarea misiunii sau acceptarea termenelor misiunii, cunoștințele
acestuia cu privire la aspectele următoare pot indica faptul că o discuție
cu partea care contractează referitoare la conformitatea cu anumite
dispoziții privind independența este adecvată scopului misiunii pe baza
procedurilor convenite:
…

…
ISRS 4400
(revizuit),
punctul A47

A47. Un expert al practicianului poate fi un expert extern
contractat de către practician sau un expert intern
care face parte din firmă și, așadar, intră sub incidența
sistemului de control management al calității din cadrul
firmei. De obicei, Ppracticianul poate depinde de
este îndreptățit să se bazeze pe sistemul de control
management al calității din cadrul firmei, cu excepția
cazului în care:
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A47. Un expert al practicianului poate fi un expert extern contractat de
către practician sau un expert intern care face parte din firmă și,
așadar, intră sub incidența sistemului de control management al
calității din cadrul firmei. De obicei, Ppracticianul poate depinde de
este îndreptățit să se bazeze pe sistemul de control management al
calității din cadrul firmei, cu excepția cazului în care:
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•

Înțelegerea sau experiența practică a practicianului
indică faptul că politicile sau procedurile firmei nu vor
trata în mod eficace natura și circumstanțele misiunii;
sau

•

Informațiile furnizate de către firmă sau de către alte
părți cu privire la eficacitatea unor astfel de politici sau
proceduri sugerează contrariul.

informațiile furnizate de firmă sau de alte părți sugerează
contrariul. Gradul de încredere dependență acordat variază
în funcție de circumstanțe și poate afecta natura, plasarea
în timp și amploarea procedurilor practicianului cu privire la
aspecte precum:

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

•

Înțelegerea sau experiența practică a practicianului indică faptul că
politicile sau procedurile firmei nu vor trata în mod eficace natura și
circumstanțele misiunii; sau

•

Informațiile furnizate de către firmă sau de către alte părți cu privire
la eficacitatea unor astfel de politici sau proceduri sugerează
contrariul.

informațiile furnizate de firmă sau de alte părți sugerează contrariul.
Gradul de încredere dependență acordat variază în funcție de
circumstanțe și poate afecta natura, plasarea în timp și amploarea
procedurilor practicianului cu privire la aspecte precum:

•

Competența și capacitatea, prin intermediul recrutării și al
programelor de formare profesională.

•

Competența și capacitatea, prin intermediul recrutării și
al programelor de formare profesională.

•

•

Evaluarea de către practician a obiectivității expertului
practicianului.

Evaluarea de către practician a obiectivității expertului
practicianului.

•

Acordul cu expertul practicianului.

•

Acordul cu expertul practicianului.

Încrederea Dependența respectivă nu diminuează responsabilitatea
practicianului de a respecta dispozițiile prezentului ISRS.

Încrederea Dependența respectivă nu diminuează
responsabilitatea practicianului de a respecta dispozițiile
prezentului ISRS.
ISRS 4400
(revizuit),
noul punct
propus A58A

A58A.Atunci când este prevăzută o revizuire a calității
misiunii în conformitate cu ISQM 1, persoana care
revizuiește calitatea misiunii trebuie să notifice
partenerul de misiune atunci când revizuirea calității
misiunii este finalizată.

Data raportului privind procedurile convenite
A58A.Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 1, persoana care revizuiește calitatea misiunii
trebuie să notifice partenerul de misiune atunci când revizuirea
calității misiunii este finalizată.
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ISRS 4400
(revizuit),
Anexă

Exemplul 1

Exemplul 1

Etica profesională și controlul managementul calității

Etica profesională și controlul managementul calității

…

…

Firma noastră aplică Standardul Internațional privind
Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează
audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum
și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe, și
menține, în consecință, un sistem cuprinzător de control
management al calității care include politici și sau proceduri
documentate privind conformitatea cu dispozițiile de
etică, standardele profesionale și dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile.

Firma noastră aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul Managementul calității
pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor
financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe,
și menține, în consecință, un sistem cuprinzător de control management
al calității care include politici și sau proceduri documentate privind
conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele profesionale și
dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

Exemplul 2

Exemplul 2

Etica profesională și controlul managementul calității

Etica profesională și controlul managementul calității

…

…

Firma noastră aplică Standardul Internațional privind
Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează
audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum
și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe, și
menține, în consecință, un sistem cuprinzător de control
management al calității care include politici și sau proceduri
documentate privind conformitatea cu dispozițiile de
etică, standardele profesionale și dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile.

Firma noastră aplică Standardul Internațional privind Controlul
Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul Managementul calității
pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor
financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe,
și menține, proiectează, implementează și operează, în consecință, un
sistem cuprinzător de control management al calității care include politici
și sau proceduri documentate privind conformitatea cu dispozițiile de
etică, standardele profesionale și dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile.

ISRS 4400
(revizuit),
Anexă

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Firma noastră aplică Standardul Internațional privind Managementul
Calității 1, care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să
opereze un sistem de management al calității care include politici sau
proceduri privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele
profesionale și dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
Firma noastră aplică Standardul Internațional privind Managementul
Calității 1, care prevede ca firma să proiecteze, să implementeze și să
opereze un sistem de management al calității care include politici sau
proceduri privind conformitatea cu dispozițiile de etică, standardele
profesionale și dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

ISRS 4410
(revizuit)

Misiuni de compilare

ISRS 4410
(revizuit),
caseta de
text de după
Cuprins

Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS)
4410 (revizuit), Misiuni de compilare, trebuie citit în paralel
cu Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de
asigurare și servicii conexe.

Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4410 (revizuit),
Misiuni de compilare, trebuie citit în paralel cu Prefața la reglementările
internaționale de control management al calității, audit, revizuire, alte
servicii de asigurare și servicii conexe.

ISRS 4410
(revizuit),
punctul 4

Introducere

Introducere

Domeniul de aplicare al prezentului ISRS

Domeniul de aplicare al prezentului ISRS

Relația cu ISQCM 11

Relația cu ISQCM 11

Sistemele, și politicile și sau procedurile de control
management al calității sunt responsabilitatea firmei.
ISQCM 1 se aplică firmelor de profesioniști contabili
din perspectiva misiunilor de compilare ale unei firme.2
Prevederile prezentului ISRS în ceea ce privește controlul
managementul calității la nivelul misiunilor de compilare
individuale pleacă de la premisa că firma face obiectul
dispozițiilor ISQCM 1 sau al unor dispoziții care sunt cel puțin
la fel de riguroase. (A se vedea punctele A6-A11)

Sistemele, Sistemul și politicile și sau procedurile de control management
al calității sunt responsabilitatea firmei. ISQCM 1 se aplică firmelor
de profesioniști contabili din perspectiva misiunilor de compilare ale
unei firme.2 Prevederile prezentului ISRS în ceea ce privește controlul
managementul calității la nivelul misiunilor de compilare individuale
pleacă de la premisa că firma face obiectul dispozițiilor ISQCM 1 sau al
unor dispoziții care sunt cel puțin la fel de riguroase. (A se vedea
punctele A6-A11)

1

2

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității
(ISQCM) 1, Controlul Managementul calității pentru firmele care
efectuează audituri și sau revizuiri ale situațiilor financiare, precum și
sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe
ISQCM 1, punctul 5
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1

Standardul Internațional privind Controlul Managementul Calității (ISQCM) 1, Controlul
Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și sau revizuiri ale
situațiilor financiare, precum și sau alte misiuni de asigurare și sau servicii conexe

2

ISQCM 1, punctul 5
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRS 4410
(revizuit),
punctul 1713

Definiții

Definiții

Glosarul de termeni al Manualului3 (Glosarul) include
termenii definiți în prezentul ISRS, precum și descrieri ale
altor termeni utilizați în prezentul ISRS, pentru a sprijini
interpretarea consecventă. În contextul prezentului ISRS,
următorii termeni au înțelesurile atribuite mai jos:

Glosarul de termeni al Manualului3 (Glosarul) include termenii definiți în
prezentul ISRS, precum și descrieri ale altor termeni utilizați în prezentul
ISRS, pentru a sprijini interpretarea consecventă. În contextul prezentului
ISRS, următorii termeni au înțelesurile atribuite mai jos:
…

…
(c)

(d)

Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană
din cadrul firmei persoană desemnată de firmă care
este responsabil(ă) pentru misiune și efectuarea
acesteia, precum și pentru raportul de compilare emis
în numele firmei și care, după caz, are autoritatea
adecvată acordată de un organism profesional, legal
sau de reglementare.
Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care
efectuează misiunea și orice alte persoane contractate
de firmă sau de o firmă din rețea care efectuează
proceduri aferente misiunii., Termenul exclude
excluzând experții externi ai practicianului contractați
de firmă sau de o firmă din rețea.

13

(c)

Partener de misiune – Partenerul sau o altă persoană din cadrul
firmei persoană desemnată de firmă care este responsabil(ă)
pentru misiune și efectuarea acesteia, precum și pentru raportul de
compilare emis în numele firmei și care, după caz, are autoritatea
adecvată acordată de un organism profesional, legal sau de
reglementare.

(d)

Echipa misiunii – Toți partenerii și personalul care efectuează
misiunea și orice alte persoane contractate de firmă sau de o firmă
din rețea care efectuează proceduri aferente misiunii., Termenul
exclude excluzând experții externi ai practicianului contractați de
firmă sau de o firmă din rețea.

…
(g)

…
(g)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Dispoziții de etică relevante – Principiile de etică
profesională și Ddispozițiile de etică sub incidența
cărora intră echipa misiunii care sunt aplicabile echipei
misiunii atunci când efectuează misiuni de compilare,
care. Dispozițiile de etică relevante cuprind, de obicei,
prevederile Codului etic internațional pentru

Dispoziții de etică relevante – Principiile de etică profesională și
Ddispozițiile de etică sub incidența cărora intră echipa misiunii care
sunt aplicabile echipei misiunii atunci când efectuează misiuni de
compilare, care. Dispozițiile de etică relevante cuprind, de obicei,
prevederile Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili
(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) (Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică

Textul existent al punctului 17 litera (g) reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența) (Codul IESBA)
emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de
Etică pentru Contabili, împreună cu dispozițiile naționale
care sunt mai restrictive. (A se vedea punctul A21)
3

ISRS 4410
(revizuit),
punctul 2314

pentru Contabili, împreună cu dispozițiile naționale care sunt mai
restrictive. (A se vedea punctul A21)
3

Glosarul de termeni referitori la Standardele Internaționale emise de IAASB din cadrul
Manualului de reglementări internaționale de control management al calității, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe (Manualul), publicat de către IFAC

Glosarul de termeni referitori la Standardele Internaționale emise de
IAASB din cadrul Manualului de reglementări internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și
servicii conexe (Manualul), publicat de către IFAC

Controlul calității la nivelul misiunii Gestionarea și
garantarea calității în cadrul misiunilor de compilare

Controlul calității la nivelul misiunii Gestionarea și garantarea
calității în cadrul misiunilor de compilare

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea
generală pentru:

Partenerul de misiune trebuie să își asume responsabilitatea generală
pentru:

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității
în cadrul fiecărei misiuni de compilare care i-a fost
desemnată;3A și

(a)

Calitatea generală a Gestionarea și garantarea calității în cadrul
fiecărei misiuni de compilare care i-a fost desemnată3A și implicarea
suficientă și corespunzătoare pe parcursul misiunii; și

(b)

Efectuarea misiunii în conformitate cu politicile și sau
procedurile de control al calității din cadrul firmei, prin:
(A se vedea punctul A30)

(b)

Efectuarea misiunii în conformitate cu politicile și sau procedurile de
control management al calității din cadrul firmei, prin: (A se vedea
punctul A30)

(i)

Urmarea politicilor sau procedurilor adecvate din
cadrul firmei privind acceptarea și continuarea
relațiilor cu clienții și ale misiunilor; (A se vedea
punctul A31)

(iA) Stabilirea faptului că echipei misiunii îi sunt alocate
sau îi sunt puse la dispoziție în timp util resurse
suficiente și adecvate pentru efectuarea misiunii,
luând în considerare natura și circumstanțele
misiunii, politicile sau procedurile firmei și orice
modificări ce pot apărea în timpul misiunii;

14

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(i)

Urmarea politicilor sau procedurilor adecvate din cadrul firmei
privind acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor de compilare; (A se vedea punctul A31)

(iA) Stabilirea faptului că echipei misiunii îi sunt alocate sau îi sunt
puse la dispoziție în timp util resurse suficiente și adecvate
pentru efectuarea misiunii, luând în considerare natura și
circumstanțele misiunii, politicile sau procedurile firmei și orice
modificări ce pot apărea în timpul misiunii;

Textul existent de la litera (b) subpunctul (iii) reflectă actualizările aprobate în Modificări corelative ale Standardelor Internaționale ale IAASB ca urmare a Codului IESBA revizuit.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(ii)

Asigurarea că echipa misiunii deține, în mod
colectiv, competența și capacitățile adecvate,
inclusiv fiindu-i pus la dispoziție suficient timp, în
vederea efectuării misiunii de compilare;

(ii)

Asigurarea că echipa misiunii deține, în mod colectiv,
competența și capacitățile adecvate, inclusiv că dispune de
fiindu-i pus la dispoziție suficient timp, în vederea efectuării
misiunii de compilare;

(iii)

Atenția la indiciile privind încălcările dispozițiilor
de etică relevante de către membrii echipei
misiunii și stabilirea acțiunilor corespunzătoare
dacă partenerul de misiune descoperă aspecte
care indică faptul că membrii echipei misiunii
au încălcat dispozițiile de etică relevante; (A se
vedea punctul A32)

(iii)

Atenția la indiciile privind încălcările dispozițiilor de etică
relevante de către membrii echipei misiunii și stabilirea
acțiunilor corespunzătoare dacă partenerul de misiune
descoperă aspecte care indică faptul că membrii echipei
misiunii au încălcat dispozițiile de etică relevante; (A se vedea
punctul A32)

(iv)

Coordonarea, și supravegherea membrilor
echipei misiunii și revizuirea activității acestora
și efectuarea misiunii în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale
și de reglementare aplicabile;3E și

(iv)

Coordonarea, și supravegherea membrilor echipei misiunii,
și revizuirea activității acestora și efectuarea misiunii în
conformitate cu standardele profesionale și cu dispozițiile
legale și de reglementare aplicabile; și

(v)

Asumarea responsabilității pentru alcătuirea, menținerea și
păstrarea corespunzătoare ale documentației adecvate a
misiunii.; și

(vi)

Atunci când este prevăzută o revizuire a calității misiunii în
conformitate cu ISQM 1 ori cu politicile sau procedurile firmei,
nedatarea raportului până la finalizarea revizuirii calității
misiunii.3F

(v)

Asumarea responsabilității pentru alcătuirea,
menținerea și păstrarea corespunzătoare ale
documentației adecvate a misiunii.

3F

ISRS 4410
(revizuit),
punctul 26

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

Misiuni recurente

Misiuni recurente

În cazul misiunilor de compilare recurente, practicianul
trebuie să evalueze dacă circumstanțele, inclusiv modificările
aferente raționamentelor firmei referitoare la relația cu un
client sau la misiune considerentelor legate de acceptarea
misiunii, impun revizuirea termenelor misiunii și dacă este
necesar să îi fie reamintite conducerii termenele existente
ale misiunii. (A se vedea punctul A45)

În cazul misiunilor de compilare recurente, practicianul trebuie
să evalueze dacă circumstanțele, inclusiv modificările aferente
raționamentelor firmei referitoare la relația cu un client sau la misiune
considerentelor legate de acceptarea misiunii, impun revizuirea
termenelor misiunii și dacă este necesar să îi fie reamintite conducerii
termenele existente ale misiunii. (A se vedea punctul A45)
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRS 4410
(revizuit),
punctul 40

Raportul practicianului

Raportul practicianului

Raportul practicianului emis pentru misiunea de compilare
trebuie să fie în scris și trebuie să conțină următoarele
elemente: (A se vedea punctele A62-A63, A69 A70)

Raportul practicianului emis pentru misiunea de compilare trebuie să fie
în scris și trebuie să conțină următoarele elemente: (A se vedea
punctele A62-A63, A69 A70)

…

…

(k)

Data raportului practicianului; (A se vedea punctul A69)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(k)

…

Data raportului practicianului. Atunci când este prevăzută o
revizuire a calității misiunii în conformitate cu ISQM 1 ori cu politicile
sau procedurile firmei, practicianul nu va data raportul până la
finalizarea revizuirii calității misiunii.3A; (A se vedea punctul A69)

…
3A

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A6

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

Relația cu ISQCM-urile 1 (A se vedea punctul 4)

Relația cu ISQCM-urile 1 (A se vedea punctul 4)

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui
și menține proiecta, implementa și opera un sistem de
control management al calității pentru misiunile de servicii
conexe, inclusiv misiunile de compilare.3A De asemenea,
ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei de a stabili
politici sau proceduri care tratează misiunile care trebuie
să facă obiectul unei revizuiri a calității misiunilor3B.
ISQM 23C tratează desemnarea și eligibilitatea persoanei
care revizuiește calitatea misiunii, precum și efectuarea
și documentarea revizuirii calității misiunii.3D Aceste
responsabilități vizează stabilirea:

ISQCM 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și menține
proiecta, implementa și opera un sistem de control management
al calității pentru misiunile de servicii conexe, inclusiv misiunile de
compilare.3A De asemenea, ISQM 1 tratează responsabilitatea firmei
de a stabili politici sau proceduri care tratează misiunile care trebuie
să facă obiectul unei revizuiri a calității misiunilor3B. ISQM 23C tratează
desemnarea și eligibilitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii,
precum și efectuarea și documentarea revizuirii calității misiunii.3C Aceste
responsabilități vizează stabilirea:

•
•

•
•

Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
Politicilor aferente ale firmei elaborate pentru a
îndeplini obiectivul sistemului de control al calității
și procedurile sale care vizează implementarea și
monitorizarea conformității cu acele politici.

Sistemului de control al calității din cadrul firmei; și
Politicilor aferente ale firmei elaborate pentru a îndeplini obiectivul
sistemului de control al calității și procedurile sale care vizează
implementarea și monitorizarea conformității cu acele politici.

3A

ISQM 1, punctul 1

3B

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

3A

ISQM 1, punctul 1

3C

ISQM 1, punctul 2 litera (a)

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

3B

3C

3C

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

ISQM 1, punctul 2 litera (b)

3D

ISQM 1, punctul 2 litera (b)
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A7

Potrivit ISQCM 1, firma are obligația de a institui și menține
obiectivul firmei este de a proiecta, implementa și opera un
sistem de control management al calității pentru misiunile de
servicii conexe, inclusiv misiunile de compilare, care îi oferă
care să îi ofere firmei o asigurare rezonabilă că:

Potrivit ISQCM 1, firma are obligația de a institui și menține obiectivul
firmei este de a proiecta, implementa și opera un sistem de control
management al calității pentru misiunile de servicii conexe, inclusiv
misiunile de compilare, care îi oferă care să îi ofere firmei o asigurare
rezonabilă că:

(a)

Firma și personalul său se conformează cu își
îndeplinesc responsabilitățile în conformitate cu
standardele profesionale și cu dispozițiile legale și
de reglementare aplicabile și desfășoară misiuni în
conformitate cu astfel de standarde și dispoziții; și

(a)

Firma și personalul său se conformează cu își îndeplinesc
responsabilitățile în conformitate cu standardele profesionale și
cu dispozițiile legale și de reglementare aplicabile și desfășoară
misiuni în conformitate cu astfel de standarde și dispoziții; și

(b)

Rapoartele de misiune emise de către firmă sau
de către partenerii de misiune sunt adecvate în
circumstanțele date.4

(b)

Rapoartele de misiune emise de către firmă sau de către partenerii
de misiune sunt adecvate în circumstanțele date.4

4

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A8

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

4

ISQCM 1, punctul 11 14

ISQCM 1, punctul 11 14

O jurisdicție care nu a adoptat ISQCM 1 pentru misiunile de
compilare poate institui dispoziții de control management
al calității în firmele care efectuează astfel de misiuni.
Prevederile din prezentul ISRS referitoare la controlul
managementul calității la nivelul misiunii pleacă de la
premisa că dispozițiile pentru controlul managementul
calității adoptate sunt cel puțin la fel de stricte ca dispozițiile
din ISQCM 1. Această condiție este îndeplinită atunci când
dispozițiile respective tratează dispozițiile din ISQM 1 și
impun obligații asupra firmei pentru a atinge obiectivul din
ISQM 1. îi impun firmei obligații cu privire la îndeplinirea
obiectivelor dispozițiilor din ISQCM 1, inclusiv o obligație de
a institui un sistem de control al calității care include politici
și proceduri ce tratează fiecare dintre următoarele elemente:
Conformitatea cu ISQM 1 necesită, printre altele, ca sistemul
de management al calității din cadrul firmei să trateze
următoarele opt componente:4A
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O jurisdicție care nu a adoptat ISQCM 1 pentru misiunile de compilare
poate institui dispoziții de control management al calității în firmele care
efectuează astfel de misiuni. Prevederile din prezentul ISRS referitoare
la controlul managementul calității la nivelul misiunii pleacă de la premisa
că dispozițiile pentru controlul managementul calității adoptate sunt cel
puțin la fel de stricte ca dispozițiile din ISQCM 1. Această condiție este
îndeplinită atunci când dispozițiile respective tratează dispozițiile din
ISQM 1 și impun obligații asupra firmei pentru a atinge obiectivul din
ISQM 1. îi impun firmei obligații cu privire la îndeplinirea obiectivelor
dispozițiilor ISQCM 1, inclusiv o obligație de a institui un sistem de
control al calității care include politici și proceduri ce tratează fiecare
dintre următoarele elemente: Conformitatea cu ISQM 1 necesită, printre
altele, ca sistemul de management al calității din cadrul firmei să trateze
următoarele opt componente:4A
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)
(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice specifice de compilare;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(f)

Resursele;

(f)

Resursele;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

•

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul
firmei;

•
•
•

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul firmei;

•
•
•

Resursele umane;

•
•

Dispozițiile de etică relevante;

•
•
•

Resursele umane;

4A

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A10

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

Efectuarea misiunilor; și
Monitorizarea.

4A

Dispozițiile de etică relevante;
Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice;

Efectuarea misiunilor; și
Monitorizarea.
ISQM 1, punctul 6

ISQM 1, punctul 6

Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau
de alte părți sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii
este îndreptățită să se bazeze pe poate depinde de sistemul
de control management al calității din cadrul firmei., cu
excepția cazului în care:
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Cu excepția cazului în care informațiile furnizate de firmă sau de alte părți
sugerează contrariul De obicei, echipa misiunii este îndreptățită să se
bazeze pe poate depinde de sistemul de control management al calității
din cadrul firmei., cu excepția cazului în care:
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii
indică faptul că politicile sau procedurile firmei nu vor
trata în mod eficace natura și circumstanțele misiunii;
sau

•

Informațiile furnizate de către firmă sau alte părți
cu privire la eficacitatea unor astfel de politici sau
proceduri sugerează contrariul.

•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea
și pregătirea formală ale acestuia.

•

Menținerea relațiilor cu clienții prin politicile sau
procedurile firmei pentru sistemele de acceptare și
continuare acceptarea și continuarea relațiilor cu
clientul și ale misiunilor specifice.
Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin
intermediul procesului de monitorizare și remediere.

La analizarea deficiențelor identificate în sistemul de
control management al calității din cadrul firmei care pot
afecta misiunea de compilare, partenerul de misiune poate
lua în considerare măsurile de remediere întreprinse de
firmă pentru rectificarea situației pentru tratarea acelor
deficiențe pe care acesta le consideră suficiente în contextul
respectivei misiuni de compilare.
ISRS 4410
(revizuit),
punctul A11

•

Înțelegerea sau experiența practică a echipei misiunii indică faptul
că politicile sau procedurile firmei nu vor trata în mod eficace natura
și circumstanțele misiunii; sau

•

Informațiile furnizate de către firmă sau alte părți cu privire la
eficacitatea unor astfel de politici sau proceduri sugerează
contrariul.

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de sistemul de
control management al calității din cadrul firmei în ceea ce privește:

De exemplu, echipa misiunii se poate baza pe depinde de
sistemul de control management al calității din cadrul firmei
în ceea ce privește:

•

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

O deficiență în sistemul de control management al calității
din cadrul firmei nu indică neapărat că o misiune de
compilare nu a fost efectuată în conformitate cu standardele
profesionale și cu dispozițiile legale și de reglementare
aplicabile sau că raportul practicianului nu a fost adecvat.
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•

Competența și capacitățile personalului prin recrutarea și pregătirea
formală ale acestuia.

•

Menținerea relațiilor cu clienții prin politicile sau procedurile
firmei pentru sistemele de acceptare și continuare acceptarea
și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor de compilare
specifice.

•

Respectarea dispozițiilor legale și de reglementare prin intermediul
procesului de monitorizare și remediere din cadrul firmei.

La analizarea deficiențelor4B identificate în sistemul de control
management al calității din cadrul firmei care pot afecta misiunea de
compilare, partenerul de misiune poate lua în considerare măsurile de
remediere întreprinse de firmă pentru rectificarea situației pentru tratarea
acelor deficiențe pe care acesta le consideră suficiente în contextul
respectivei misiuni de compilare.
4B

ISQM 1, punctul 16 litera (a)

O deficiență în sistemul de control management al calității din cadrul
firmei nu indică neapărat că o misiune de compilare nu a fost efectuată
în conformitate cu standardele profesionale și cu dispozițiile legale și de
reglementare aplicabile sau că raportul practicianului nu a fost adecvat.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A30

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii
(A se vedea punctul 23 litera (b))

Controlul Managementul calității la nivelul misiunii (A se vedea
punctul 23 litera (b))

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate
către ceilalți membri ai echipei misiunii în ceea ce privește
asumarea responsabilității generale pentru gestionarea și
garantarea calității în cadrul calitatea generală a fiecărei
misiuni subliniază importanța asigurării calității misiunii prin:

Acțiunile partenerului de misiune și mesajele adecvate către ceilalți
membri ai echipei misiunii în ceea ce privește asumarea responsabilității
generale pentru gestionarea și garantarea calității în cadrul calitatea
generală a fiecărei misiuni subliniază importanța asigurării calității misiunii
prin:

ISRS 4410
(revizuit),
punctul A31

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(a)

Desfășurarea activității în conformitate cu standardele
(a)
profesionale și cu dispozițiile legale și de reglementare;

Desfășurarea activității în conformitate cu standardele profesionale
și cu dispozițiile legale și de reglementare;

(b)

Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control
al calității din cadrul firmei, după caz; și

(b)

Conformitatea cu politicile și sau procedurile de control al calității
din cadrul firmei, după caz; și

(c)

Emiterea raportului practicianului asupra misiunii în
conformitate cu prezentul ISRS.

(c)

Emiterea raportului practicianului asupra misiunii în conformitate cu
prezentul ISRS.

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale
misiunilor de compilare (A se vedea punctul 23 litera (b)
subpunctul (i))

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clientul și ale misiunilor de
compilare (A se vedea punctul 23 litera (b) subpunctul (i))

ISQCM 1 impune firmei să stabilească un obiectiv referitor
la calitate care tratează caracterul adecvat al obțină orice
informații raționamentelor sale cu privire la acceptarea
sau continuarea unei relații cu clientul ori a unei misiuni
pe baza informațiilor pe care le consideră necesare în
circumstanțele date înainte de acceptarea unei misiuni
pentru un client nou, atunci când decide dacă să continue o
misiune existentă și atunci când analizează dacă să accepte
o misiune nouă pentru un client existent obținute despre
natura și circumstanțele misiunii de compilare și Informațiile
care îl ajută pe partenerul de misiune să stabilească dacă
acceptarea sau continuarea relațiilor cu clienții și a misiunilor
de compilare este adecvată pot include informații referitoare
la integritatea și valorile etice ale proprietarilor principali, ale
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ISQCM 1 impune firmei să stabilească un obiectiv referitor la calitate
care tratează caracterul adecvat al obțină orice informații raționamentelor
sale cu privire la acceptarea sau continuarea unei relații cu clientul ori
a unei misiuni pe baza informațiilor pe care le consideră necesare în
circumstanțele date înainte de acceptarea unei misiuni pentru un client
nou, atunci când decide dacă să continue o misiune existentă și atunci
când analizează dacă să accepte o misiune nouă pentru un client
existent obținute despre natura și circumstanțele misiunii de compilare
și Informațiile care îl ajută pe partenerul de misiune să stabilească
dacă acceptarea sau continuarea relațiilor cu clienții și a misiunilor de
compilare este adecvată pot include informații referitoare la integritatea
și valorile etice ale proprietarilor principali, ale personalului-cheie din
conducere clientului (inclusiv ale conducerii și, după caz, ale persoanelor
responsabile cu guvernanța) care sunt suficiente pentru a sprijini astfel de
raționamente.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

personalului-cheie din conducere clientului (inclusiv ale
conducerii și, după caz, ale persoanelor responsabile cu
guvernanța) care sunt suficiente pentru a sprijini astfel de
raționamente.
ISRS 4410
(revizuit),
punctul A32

Conformitatea cu dispozițiile de etică relevante în
desfășurarea misiunii (A se vedea punctul 23 litera (b)
subpunctul (iii))

Conformitatea cu dispozițiile de etică relevante în desfășurarea misiunii
(A se vedea punctul 23 litera (b) subpunctul (iii))
ISQCM 1 specifică responsabilitățile firmei în ceea ce privește stabilirea
unor politici și proceduri concepute pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă
că firma și personalul acesteia se conformează cu obiective referitoare
la calitate care tratează îndeplinirea responsabilităților în legătură cu
dispozițiile de etică relevante. Prezentul ISRS stabilește responsabilitățile
partenerului de misiune cu privire la conformarea echipei misiunii cu
dispozițiile de etică relevante.8A

ISQCM 1 specifică responsabilitățile firmei în ceea ce
privește stabilirea unor politici și proceduri concepute
pentru a-i oferi o asigurare rezonabilă că firma și personalul
acesteia se conformează cu obiective referitoare la calitate
care tratează îndeplinirea responsabilităților în legătură cu
dispozițiile de etică relevante. Prezentul ISRS stabilește
responsabilitățile partenerului de misiune cu privire la
conformarea echipei misiunii cu dispozițiile de etică
relevante.8A
8A

8A

ISQM 1, punctul 29

ISQM 1, punctul 29

Cadrul internațional pentru misiunile de asigurare
Cadrul
internaţional
pentru
misiunile de
asigurare,
nota de
subsol 1

1

A se vedea Prefața la reglementările internaționale de
control management al calității, audit, revizuire, alte
misiuni de asigurare și servicii conexe.

1
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A se vedea Prefața la reglementările internaționale de control
management al calității, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și
servicii conexe.
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A se vedea

Modificarea inițială propusă1 la alte standarde ale IAASB
conform proiectului de expunere (februarie 2021)

Cadrul
internaţional
pentru
misiunile de
asigurare,
punctul 5

Principii de etică și standarde de control management al
calității
Controlul Managementul calității în cadrul firmelor
care efectuează misiuni de asigurare și conformitatea
cu principiile de etică, inclusiv cu dispozițiile privind
independența, sunt recunoscute pe scară largă ca fiind
în interesul public și ca parte integrantă a unor misiuni de
asigurare de înaltă calitate. Asemenea misiuni se efectuează
în conformitate cu standardele de asigurare, care pleacă de
la următoarele premise:
(a)

(b)

Membrii echipei misiunii și persoana care efectuează
controlul de calitate al misiunii (în cazul misiunilor
în care a fost desemnată o astfel de persoană) fac
obiectul prevederilor Codului IESBA cu privire la
misiunile de asigurare, al altor dispoziții profesionale,
ori al dispozițiilor din legi sau reglementări, care sunt
cel puțin la fel de stricte; și
Practicianul care efectuează misiunea este membru
al unei firme care face obiectul ISQMC 115 sau al altor
dispoziții profesionale, ori al dispozițiilor din legi sau
reglementări, cu privire la responsabilitatea firmei
privind propriul sistem de control management al
calității, care sunt cel puțin la fel de stricte ca ISQMC 1.

Modificarea finală a altor standarde ale IAASB conform aprobării
IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)
Principii de etică și standarde de control management al calității
Controlul Managementul calității în cadrul firmelor care efectuează
misiuni de asigurare și conformitatea cu principiile de etică, inclusiv cu
dispozițiile privind independența, sunt recunoscute pe scară largă ca
fiind în interesul public și ca parte integrantă a unor misiuni de asigurare
de înaltă calitate. Asemenea misiuni se efectuează în conformitate cu
standardele de asigurare, care pleacă de la următoarele premise:
(a)

Membrii echipei misiunii și persoana care efectuează controlul de
calitate al revizuiește calitatea misiunii (în cazul misiunilor în care
a fost desemnată o astfel de persoană) fac obiectul prevederilor
Codului IESBA cu privire la misiunile de asigurare, al altor dispoziții
profesionale, ori al dispozițiilor din legi sau reglementări, care sunt
cel puțin la fel de stricte; și

(b)

Practicianul care efectuează misiunea este membru al unei
firme care face obiectul ISQMC 116 sau al altor dispoziții
profesionale, ori al dispozițiilor din legi sau reglementări, cu
privire la responsabilitatea firmei privind propriul sistem de control
management al calității, care sunt cel puțin la fel de stricte ca
ISQMC 1.

15

Standardul Internațional privind Controlul Calității (ISQC) 1, Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare și
servicii conexe

16

Standardul Internațional privind Controlul Calității (ISQC) 1, Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare și
servicii conexe
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Cadrul
internaţional
pentru
misiunile de
asigurare,
punctul 9

ISQMC 1

ISQMC 1

ISQMC 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și
menține proiecta, implementa și opera un sistem de control
management al calității pentru misiunile de asigurare.3A
Conformitatea cu ISQC 1 impune, printre altele, ca firma
să instituie și să mențină un sistem de control al calității
care include politici și proceduri ce tratează fiecare dintre
următoarele elemente, precum și să documenteze aceste
politici și proceduri și să le comunice personalului firmei: Un
sistem de management al calității tratează următoarele opt
componente: 5E

ISQMC 1 tratează responsabilitățile firmei de a institui și menține proiecta,
implementa și opera un sistem de control management al calității pentru
misiunile de asigurare.3A Conformitatea cu ISQC 1 impune, printre
altele, ca firma să instituie și să mențină un sistem de control al calității
care include politici și proceduri ce tratează fiecare dintre următoarele
elemente, precum și să documenteze aceste politici și proceduri și să
le comunice personalului firmei: Un sistem de management al calității
tratează următoarele opt componente: 5E3C
(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(a)

Procesul de evaluare a riscurilor din cadrul firmei;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(b)

Guvernanța și conducerea;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(c)

Dispozițiile de etică relevante;

(d)

(d)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor de
compilare specifice;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(e)

Efectuarea misiunilor;

(f)

Resursele;

(f)

Resursele;

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(g)

Informațiile și comunicarea; și

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

(h)

Procesul de monitorizare și remediere.

(a)

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul
firmei;

(a)

Responsabilitățile conducerii privind calitatea în cadrul firmei;

(b)

Dispozițiile de etică relevante;

(b)

Dispozițiile de etică relevante;

(c)

(c)

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale
misiunilor specifice;

Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și ale misiunilor
specifice;

(d)

Resursele umane;

(d)

Resursele umane;

(e)

Efectuarea misiunilor; și
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IAASB din octombrie 2021 (Reglementare finală)

(e)

Efectuarea misiunilor; și

(f)

(f)

Monitorizarea.

3A

ISQM 1, punctul 1

ISQM 1, punctul 1

3B

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

3B

ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

3C

ISQM 1, punctul 6

3C

ISQM 1, punctul 6

3A
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Monitorizarea.
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