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RAPORTUL AUDITORULUT INDEPENDENT

Citre actionarii,,Aqua-prut', S.A.
Raport cu privire la auditul situafiilor financiare
Opinie cu rezerye
Am auditat situaliile financiare ale societatii pe Actiuni "Aqua-Prut" (in continuare
sA ,Aqua-prut) care cuprind Bitantul la data de
31 decembrie 2017, Situalia de Profit si Pierdere, Situalia Modificdrilor capitalutui propriu
sl Srfuafia Ftuxuitor de Numerar aferente
exercitiului incheiat la data respectiva, 9i note la situatiile financiare, inclusiv
un sumar al politicilor contabile semnificative
.

in opinia noastre, cu exceplia efectelor aspectului descris in sec$unea Baza pentru
opinia cu rezerve din raportul nostru, situaliile
financiare anexate prezinta fidel , sub toate aspectele semnificative pozifia
financiara a SA ,,Aqua-prut" la data de 31 decembrie
2017,si performanta sa financiara si fluxurile sale de numerar aferente exercitiului
incheiat la data respective in conformitate cu

standardele Nationaledecontabilitate,aprobateconformordinului Ministerului
Finanteloral Republicii Motdovanr. 11gsi l.lgdin
6 august 2013.

Baza pentru opinia cu rezerve

marime de 249560 lei (Fundatia capriana-16560 lei, lrmacom-Prim
Srl- 128ooo lei si Granplast srl - losooo lei) prevazut de
articolul 267 al Codului Civil al R Moldova ,,Prescriptia eltinciva", deci
trecerea acestora la cheltuieli vor mari pierderile societatii
pentru anul 2017 ,

Am desfdlurat auditul nostru in conformitate cu standardele Internalionale
de Audit (lsA-uri). Resporisabilitdtile noastre in baza
acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea Responsabititdlite
auditorului intr-un audit at situatiilor financiare din raportul
nostru suntem independenfi fate de sA Aqua-Prut'', in conformitate
cu cerin{ele etice relevante pentru auditul situaliilor finahciare

in Republica Moldova si ne-am indeplinit celelalte responsabilitlli etice,
conform acestor cerinte. Gredem ca probele de audit pe
care le-am ob[inut sunt suficiente adecvate pentru a furniza o
9i
baza pentru opinra noastra cu rezerve.

Responsabilitifile conducerii 9i ale persoanelor responsabile cu guvernanla pentru
situatiile financiare
conducerea este resFonsabila pentru intocmirea si prezentarea fideld
a situaliilor financiare

in

conformitate cu standardele

Na(ionale de contabilitate (sNC) in vigoare
9i pentru acel control intern pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite
intocmirea de situalii financiare lipsite de denaturEri semnificative,
cauzalefie de fraudd, fie de eroare.

in intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabili pentru
aprecierea capacitdlii SA "Aqua-Prut" de a-9i continua
activitatea, prezentand, dace este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activitilii si utilizAnd contabilitatea oe baza
continuitetii activititii, cu exceplia cazului in care conducerea
fie intentioneazi sd lichideze intreprinderea sau sd opreascd

opera{iunile, fie nu are nicio altd alternativi realisti in afara
acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru
supravegherea procesului de raportare financiard al sA ,Aoua-

Prut"

.

Responsabilitifile auditorului intr-un audit al situafiilor f inanciare
obiectivele noastre constau in obtinerea unei asiguriri rezonabile privind
masura in care situaliile financiare, in ansamblu,
sunt lipsite de denatureri semnificative, cauzate fie de fraudi, fie de eroare, precum
qi in emiterea unui raport al auditorului care

include opinia noastra. Asigurarea rezonabili reprezinti un nivel ridicat
de asigurare, dar nu este o garantie a faptului c5 un audit
desfesurat in conformitate cu lsA-urile va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativi, dace aceasta exista. Denaturerile oot fi
cauzate fie de fraudi, fie de eroare Qi sunt considerate semnificative
daci se poare
individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor,
luate in baza

menlinut scepticismul profesional
ca parte a unui audit in conformitate cu lsA-urile, am aplicat ra{ionamentul profesional si am

pe

parcursul auditului. De asemenea:

fie de fraudi, fle de eroare'
ldentificim gi evaluem riscurile de denaturare semnificative a situa(iilor financiare' cauzate
adecvate pentru a
proiectim qi executam proceduri de audit ca rispuns la respectivele riscuri gi oblinem probe de audit suficiente 9i
este mai ridicat
fraudi
de
cauzati
furniza o baz6 pentru opinia noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturiri semnificative
ftauda poate presupune inlelegeri secrete'
dec6t cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzata de eroare, deoarece

D

fals. omisiuni intentionate, declaratii false 9i evitarea controlului intern
dar
) inlelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectirii de proceduri de audit adecvate circumstantelor'
fird a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacititii controlului intern al lntreprinderii
> Evaluam gradut de adecvare a politicilor contabile utilizate gi caracterul rezonabil al estimarilor contabile 9i al prezentirilor
aferente realizate de catre condu@re.
) Formuldm o concluzie cu privire la gredut de adecvare a utilizdrii de citre conducere a contabilitdlii pebaza continuiti{ii
semnificativS cu privire la evenimente sau
activitdlii si determinam , pe baza probelor de audit ob{inute, dacd existd o incertitudine
de a-gi continua activitatea. in cazul in care
conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea intreprinderii
auditorului asupra prezentarilor aferente
concluzionim ce exista o incertitudine semnificativi, trebuie s5 atragem atentia in raportul
ne modificSm opinia. concluziile noastre se
din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezenteri sunt neadecvate, si
conditii viitoare pot
probele
audit oblinute p6ni la data raportului auditorului. cu toate acestea, evenimente sau

bazeaza

pe

de

principiului continuitd{ii activitilii.
determina intreprinderea sd nu isi mai desfdqoare activitatea inbaza

planificatE 9i programarea in timp a auditului'
Comunicim persoanelor responsabile cu guvemanta, printre alte aspecte, aria
pe care le identificim pe parcursul
precum gi principalele constat5ri ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern
G
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auditului.

Raport cu privire la alte dispozitii legale 9i de reglementare
nr. 875 din 22'12'2015'
ln vederea rcalizetliscopului suplimentar al fondatorului, conform prevederilor aft 24 a Hotdrii de Guvern
cu utilizarea indicatorilor
intreprinderea a elaborat pentru anul 2017, informalia privincl analiza activitalii economico-financiare
prin Hotarirea Guvernului
economico-financiari, catculali conform formulelor de calcul prezentate in anexa la Regulamentul aprobat
generat si care reiese din
menlionati mai sus, cu dezviluirea impactului acestora asupra activitalii entitalii, fadorilor care au
modificarea indicatorilor economico-financiari calcula!i'

de determinare a acestor
urma verificirii de catre noi a indicatorilor economico-financiari calcula[i, confirmim corectitudenea
privind capacitatea entitatii de a-si
indicatori gi validem informa{ia privind analiza indicatorilor economico-financiari qi evaluarea

in

continua activitatea, informafie ce este anexat5 la raportul nostru de audit.

P-uni

Alte aspecte
nele

parte. in masura permisa de
Acest raport este intocrnit si destinat actionarilor al sA "Aqua-Prut si nu poate fi utilizat de o alti te(d
pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau
lege, nu acceptam si nu ne asumdm responsabilitatea decit fati de intreprindere
pentru opinia
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Certificat.rl de calificare al auditorului: Seria: AG, Ne
Adresa auditorului I m.Cahul str.C.Negruzzi 131/46
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