
Anexă

Termenii de Referinţă ale SIDA pentru auditul Financiar privind fondurile suedeze
utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
I. Introducere

Informaţie succinta de reper:

Biroul Naţional de Statistică  va angaja serviciile unei companii de audit cu scopul de a
efectua auditul Recensămîntului General Agricol (RGA), după cum este stipulat în
Acordul între Moldova şi Suedia, reprezentată de SIDA . Auditul va fi efectuat în
corespundere cu standardele internaţionale de audit emise de Organizaţia Internaţională a
Federaţiei de Contabili (OIFC). Auditul va fi efectuat de către un auditor independent şi
calificat (Contabil Public Certificat/Autorizat).

II. Obiectivele şi scopul auditului

- Auditul raportului financiar va expri ma opinia auditorului conform ISA 800 /805 asupra
faptului dacă raportul financiar al proiectului RGA este în corespundere cu înregistrările
contabile privind fondurile suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol  şi
corespunde cu cerinţele SIDA de raportare financiară.

- Examinarea, evaluarea şi raportarea privind corespunderea cu termenii şi condiţiile
Acordului, articolul 10, legile şi regulamentele aplicate cu privire la contabilitate şi
impozitare. Atenţie specială se va acorda achiziţiilor ş i prevederilor din Articolul 6.

- Auditorul va examina, în baza de testare, documentele existente de justificare a
cheltuielilor raportate. Cuprinderea testării se va baza pe analiza riscurilor efectuata de
auditor şi va fi menţionată în raport. Auditorul va raporta suma identificată în cazul în
care vor lipsi careva documente de suport. Atenţie specială se va acorda remunerării
personalului din proiect.

Examinarea faptului dacă Moldova are acorduri cu organizaţiile cărora au fost
direcţionate o parte din fonduri şi dacă Moldova s-a conformat regulilor de audit a S IDA
şi dispune de proceduri/ resurse care indică c ă se acţionează pe baza rapoartelor de audit
primite de la aceste organizaţii .

III. Raportul auditorului

Raportul auditorului va conţine detali i privind metodele şi acoperirea auditului.

Raportul va conţine asigurarea ca auditul a fost realizat în corespundere cu standardele
internaţionale şi de către un auditor calificat.

Raportul va conţine semnătura auditorului responsabil (nu doar firma de audit ) şi titlul.

Raportul auditorului va conţine depistările acestuia pe parcursul procesului de audit, cit si
masurile întreprinse ca urmare a auditului precedent si daca acestea au fost adecvate
soluţionării constrîngerilor raportate.

Auditorul va face recomandări pentru orice punct slab identificat. Recomandările vor fi
prezentate în priorităţi.

Raportul nu va depăşi 20 pagini, va fi elaborat în în limba de stat , precum şi în limba
engleză, şi va fi prezentat pe suport de hîrtie - în cîte trei exemplare şi în format
electronic (digital)..


