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Opinia auditorului cu rezerve

Am audiat situafiile financiare anexate ale societrfii *DRUMURI cAug oNJ,, s.A. (in
continuare societate), la 31 decembrie 2019, care cuprind: Bilanpul, situaliile de profit sipierdere' situalia modificdrilor capitalului propriu si situalia fluxurilo, de numerar.
pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd dat6.
in opinia noastri, cu exceptia efectelor aspectelor descrise in paragrafu | Bazei pentru
opinia cu rezerve, situaliile financiare anexate ale societifii la data de .l I decembrie
2019' oferd o imagine fidela sub toate aspectele semnificative pozifia financiard, precum
gi rezultatul operaliunilor sale qi a fluxurilor de numerar pentru exerciliul financiar
incheiat la aceasti datd, in conformitate cu ordinul Ministerului Finanfelor al Republicii
Molodva Nr' l18 9i 119 din 06.08.2013, pentru aprobarea Standardelor Nationale de
Contabilitate aplicate in Republica Moldova.

Baza pentru opinie cu rezerve

Am desfdqurat auditul in conformitate cu Standardele Internalionale dle Audit (in
continuare ISA-uri).

Responsabilitdfile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secliunea
Responsabilitdtrile auditorului tntr-un audit al situayiilor financiare dinacest raport.
Suntem independenfi fafd de Societate gi ne-am indeplinit responsabilitdfile de eticd
profesionala conform cerinfelor relevante pentru auditul situafiilor finLanciare din
Republica Moldova' credem cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi
adecvate pentru a fumiza obazdpentru opinia noastrd

Am atenfionat faptul cd Societ atea, in perioada de gestiune a incheiat contracte de
subantreptizd', ptivind lucrdrile de intrelinere gi repar a[ie adrumurilor publice, precum si
contracte de vinzare-cump[rare a bunurilor materiale qi serviciilor, necesare pentru
procesuLl de executare a lucrdrilor cu finanlare din Bugetul public contractate cu
i's'"Ad-inistrafia de stat a Drumurilor", Primarii gi Administrafii raionale (autoritate
contractantd), fdr[ respectarea integrald a cerinfelor Legii nr. l3 1 din 03.07 .2015 privind
achiziliile publice cu modificdrile ulterioare, ceea ce influenleazd in aspecte
semnificative costul lucrdrilor executate, reflectate in Situafiile financiare ale isocietrfii.
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Evidenlierea unor aspecte

Atragem atenlia c5, auditorul n-a participat la inventarierea anuala a bunurilor materiale,
a altor active gi n-am asistat la procedura de inventariere efectuatd de catre Societate la
sfirsil'ul anului 2019' ca urmare noi nu am obtinut siguranta cu privire la existenta,
valoarea si completitudinea stocurilor gi altor bunuri materiale la 3l decerrnbrie 2019 si
efecturl acestora asupra contului de profit si pierdere pentru anul de gestiune 2019.
Auditorul a avut posibilitate sd obflnd date referitoare la cantitatea stocurilor de mdrfurigi
materiale' in procesul efectudrii procedurilor de audit, in baza documentelor primare
prezentate qi a datelor din evidenfa contabild a Societdlii.
opinia noastrd nu este modificatd cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii Ei ale persoanelor responsabile cu guvernanld pentru
Situaliile Fnanciure

Conducerea societifii este responsabild pentru intocmirea si preze ntareaficleld a acestor
situafii fnanciare in conformitate cu standardele Nalionale de contabilitate ale
Repubticii Moldova aprobate prin ordinul Ministrului de Finanle Nr. l lg/ 016.0g. 2013, a
ordinului nr'119106.08.2013 "privind aprobarea planului General de conturi contabile,,
si reglementdrile aferente. Aceastd responsabilitate include: conceperea, in:Lplementarea
si menLfinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fideld a
Situafiilor Fnanciare' ce nu confin denaturdri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
selectanea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimdrilor contabile
rezonallile pentru circumstanfele date.

in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea
capacitSlii societd{ii de a-si continua activ itatea, prezentdnd, daca este cazul, aspectele
referitoare la continuitatea activitafii si utilizand contabilitatea pe baza continuitdlii
activitdgii' cu exceplia cazului in care conducerea fie intenlione azd, salichideze societatea
sau sd opreascd operafiunile, fie nu are nici alti alternativa realistd in afaraacestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiard, a Societdtii.
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Responsabilitatea a uditor ului tntr- un s udit at s it ualiilor fi nanciare
obier;tivele noastre constau in oblinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situaJiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzatefie de
fraud6' fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care iinclude opinia
noastra' Asigurarea rezonabild reprezinta un nivel ridicat de asigur are, dar nu este o
garanfie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-uri va detecta
intotdeauna o denaturare semnificativS, daca aceasta existd. Denaturdrile pot fr cauzate
fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in
mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor influe nla deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situalii financiare.
ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-uri, exercitdm ralionamentul profesional si
menfinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificdm si evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situaliil.r financiare,
cauzatd fie de fraudd, fie de eroare' proiectdm gi executdm proceduri de audit ca rdspuns
la respectivele riscuri si oblinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a fumiza o
bazd pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate
de fraudd este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate
de eroare, deoarece frauda poate presupune inlelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate.
declaralii false si evitarea controlului intern.

- inlelegem controlul intem relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri de
audit adecvate circumstanfelor, dar fbrd a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacit,dlii controlului intern al Societl(ii.
- Evaludm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al
estimdrilor contabile si al prezentdrilor aferente de informa{i i realizate de catre
conducere.

- Formuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvar e a utilizarii de catre conducere a
contabilitdlii pe baza continuitdfii activitdlii gi determindrr, pe baza probeJlor de audit
obfinute, daca existd o incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau conditii
care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societf,fii de a-gi
continull activitatea. In cazul in care concluziondm cd existi o irncertitudine
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semnificativd' trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentdrilor
aferente din situaliile financiare sau, in cazulin care aceste prezentdri sunt neadecvate, sd
ne modificam opinia' concluziile noastre se bazeazdpe probele de audit oblinute pind la
data raportului auditorului. cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare pot
detennina Societatea s[ nu isi mai desfbsoare activitatea in baza principiului continuitdlii
activitetii.

- Evaluim in ansamblu prezentarea, structura si con{inutul situafiilor finan <:iare,inclusiv
al prezentdrilor de informafii, si mdsura in care situaliile financiare reflecti tranzacfiile si
evenirnentele care stau la baza acestora intr-o manierd care sd rezulte intr-o prezentare
fidela.

Alte aspecte

Acest raport, a auditorului independent este emis conducerii Societitii, in ansamblu.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Societifii acele aspecte pe care
trebuie sd le raportdm intr-un raport de audit financiar ;i nu in alte scopuri. in mdsura
permisd de lege, nu acceptdm gi nu ne asumdm responsabilitatea decit fala de societate
qi de fondatorii acestea, in ansamblu pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru
opinia formatd.

Societatea de Audit "Audit_DATA" SRL
Chisinau, 22 mai 2020

Auditorul-conducltor al i
Crucerescu AIa
Certificatde calificare u uuaitffi

Doud exemplare, am primit:
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