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Opinia auditorului cu rezerve

Am audiat situaliile financiare anexate ale societitii 6'DRUMURI CIMI$LIA" S.A.

(in continuare Societate), la 31 decembrie 2017, cate cuprind: Bilan\ul, Situaliile de

profit ;i pierdere, Situalia modificdrilor capitalului propriu ;i Situalia fluxurilor de

n'umerar, pentru exerciflul financiar incheiat la aceastd datd.

in opinia noastri, cu exceplia efectelor aspectelor descrise in paragrafvl Bazei pentru

opinia cu rezerve, situaliile financiare anexate ale Societi{ii la data de 31 decembrie

2017, oferd o imagine fide16 sub toate aspectele semnificative pozilia financiard,

precum gi rezultatul operaliunilor sale gi a fluxurilor de numerar pentru exerciliul

financiar incheiat la aceastd dat6, in conformitate cu Ordinul Ministerului FinanJelor al

Republicii Molodva Nr. 118 Ei 119 din 06.08.2013, pentru aprobarea Standardelor

Nationale de Contabilitate aplicate in Republica Moldova.

Bary pentru opinie cu rezerve

1. La situalia din 31.12.2017 bunurile imobile (terenuri), aflate in gestiune/folosinld

a societdlii, proprietatea Statului, nu au fost inregistrate in evidenla contabilS a societdfii

la contul 122,6 "Terenuri primite in gestiune economicS", in corespundere cu

prevederile SNC qi a Planului de conturi contabile, la valoarea de intrare (la pre!

normativ), cadastrald sau reevaluatd, conform prevederilor politicilor contabile, qi

anume: terenuri industriale inregistrate in registrul cadastral, cu nr. 2901310.371,

suprafaJa de 1.4554 ha, amplasat, or. CimiElia, str. N. Iorga, 106 proprietate a

administrafiei publice locale; cu nr. 2942111.084-085, suprafala de 0,2669- 0,3774ha,

amplasat, r-nul Cimiqlia, sat. Mihailovca qi sat.Valea Pergei, proprietate a administraliei

publice locale; cu n-r. 2901312.336, suprafala de 0,0537 ha, amplasat, ot. CimiElia, cu

nr.290131.2.197-198 proprietate a administraliei publice locale, suprafala de 0,1828 ha

gi 0.0449, amplasat, or. Cimiqlia, str. Cetatea AIbd 23ll Ei 251I, cu nr.5701,206.13

proprietate a administraliei publice locale, aferent construcliilor administrative Ei

industriale. Aceastd practicd nu se conformd cu prevederile SNC "Imobilizdri
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necorporale gi corporale". In lipsa informaliei sau a altor probe de audit, noi nu am

estimat valoarea terenurilor, care necesitd sd fie reflectate in situaliile financiare la
sfirgitul perioadei de gestiune.

2. Auditorul nu a participat la inventarierea stocurilor de rndrfuri gi materiale de la

sfirgitul anului 2017, deoarece a fost numit pentru exercitarea auditului Situaliilor

Financiare la intreprindere mai tirziu de aceastd datd. De aceea noi nu am avut

posibilitate sd asistam la procedura de inventariere efectuatd de cdtre Societate la

sfirgitul anului 2017. Ca urmare, noi nu am putut s6 obtinem siguranta cu privire la

existenta, valoarea si completitudinea stocurilor gi altor bunuri materiale la 3f

decembrie 2017 Ei efectul acestora asupra contului de profit Ei pierdere pentru anul

incheiat la 31 decembrie 2017. Auditorul a avut posibilitate sd oblind date referitoare la

cantitatea stocurilor de mdrfuri gi materiale, in procesul efectudrii procedurilor de audit,

doar in baza documentelor primare prezentate, precum gi a datelor din evidenta

contabild a intreorinderii.

Am desfdgurat auditul in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit (in

continuare ISA-uri).

Responsabilitelile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secliunea

Responsabilitdyile auditorului tntr-un audit al situaliilor financiare din acest raport.

Suntem independenli fala de intreprindere Ei ne-am indeplinit responsabilitdlile de eticd

profesionald conform cerintelor relevante pentru auditul situaliilor financiare din

Republica Moldova.

Responsabilitateu conducerii ;i ale persoanelor responsabile cu guvernantd pentru

situaliile financiare

Conducerea Societifii este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fidela a
situaliilor fnanciare in conformitate cu Standardele Nalionale de Contabilitate ale

Republicii Moldova aprobate prin Ordinul Ministerului Finanlelor a Republicii

Moldova Nr. 1i8 Ei 119 din 06.08.2013, "privind aprobarea Planului General de conturi
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contabile" si reglementdrile aferente. Aceastd responsabilitate include: conceperea,

implementarea si menfinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si

prezentarea fidela a situaliilor financiare, ce nu conlin denaturdri semnificative datorate

fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea

estimdrilor contabile rezonabile pentru circumstanlele date.

in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru aprecierea

capacitdyii Societi{ii de a-gi continua activitatea, prezentind, dacd este cazul, aspectele

referitoare la continuitatea activitelii gi utilizind contabilitatea pe baza continuitdlii

activitSlii, cu excep{ia cazului in care conducerea fie intenlioneazd sd lichideze

societatea sau sd opreascd operafiunile, fie nu are nicio altd alternativdrealistd inafara

acestora,

Persoanele responsabile cu guvemanla sunt responsabile pentru supravegherea

procesului de raportare financiard ale Societi{ii.

Re sp o n s ub ilit at e u a udit o r ul ui tntr - un a udit al s it ualiil o r Ji n a n c i ar e

Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care

situaJiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzale fie de

frauda, fie de eroare, preculx gi in emiterea unui raport al auditorului care include opinia

noastra. Asigurarea rezonabild reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o

garanlie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-uri va detecta

intotdeauna o denaturare semnificativ[, daca aceasta exist6. Denaturdrile pot fr cauzate

fie de fraud6, fie de eroare Ei sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in

mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile economice ale

utilizatorilor, luate inbaza acestor situalii financiare.

Ca pafie a unui audit in conformitate cu ISA-uri, exercitdm ralionamentul profesional si

menlinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificdm qi evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situaliilor financiare,

cauzatd, fie de fraudd, fie de eroare, proiectdm gi executdm proceduri de audit ca rdspuns

la respectivele riscuri qi oblinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a fi,tmtza o

bazd pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate
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de fraudd este mai ridicat decit cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative

cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune infelegeri secrete, fals, omisiuni

intenfionate, declaralii false qi evitarea controlului intern.

- In{elegem controlul intem relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri

de audit adecvate circumstantelor, dar fFrd a avea scopul de a exprima o opinie asupra

eficacitdlii controlului intern al Societl(ii.

- Evaludm gradul de adecvare a politicilor contabile

estimdrilor contabile $li al prezentb.rilor aferente

conducere.

utilizate gi caracterul rezonabil al

de informalii realizate de cdtre

- FormulSm o concluzie cu privire la gradul de adecvar e a utilizdrii de catre conducere a

contabilitSlii pe baza continuitSlii activitSlii qi determinSffi, pe baza probelor de audit

\.* obfinute, dacd existd o incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau condilii

cate ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea intreprinderii de a-gi

continua activitatea. itt cazul in care concluziondm cd, existd o incertitudine

semnificativd, trebuie sa atragem atenlia in raportul auditorului asupr a prezentdrilor

aferente din situaliile financiare sau, in cazul in care aceste prezentdri sunt neadecvate,

sd ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeazd pe probele de audit oblinute

pind la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimentele sau condiliile viitoare

pot determina Societatea sd nu isi mai desfdsoare activitatea in baza principiului

continuitdlii activitdlii.

- Evaludm in ansamblu prezentarea, structura si conlinutul situafiilor financiare, inclusiv

al prezentdrilor de informafii, si mdsura in care situaliile financiare reflectd tranzac[itle

qi evenimentele aare stau la baza acestora intr-o manierd care sd rezulte intr-o

prezentare fidela.

Alte aspecte

Acest raport, a auditorului independent este emis conducerii Societdlii, in ansamblu.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Societdlii, acele aspecte pe care

trebuie s[ le raportdm intr-un raport de audit financiar gi nu in alte scopuri. in mdsura
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permisd de lege, nu acceptdm

qi de fondatorul acesteea, in

pentru opinia formatS.

Societatea de Audit "Audit-DATA" SRL
Chisinau, 25 oprilie 2018

gi nu ne asumdm responsabilitatea decit fald de Societate

ansamblu pentru auditul nostru, pentru acest raport sau

Auditorul-conducitor al grupului de audit:

Douf, exemplare, am primit:

a "Drumuri CimiSlia" S.A.
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