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I. RAPORTUL A UDITORULUr INDEPENDENT 

Către conducerea 

Societatea pe Acţiuni „ Drumuri Cahul" 

Raport eu privire la audiţii! Situaţiilor Financiare 

Opinie 
Am auditat situaţiile financiare ale Societăţii pe Acţiuni „Drumuri СаНиГ (în continuare SA 
Drumuri Cahul, „Societatea"), care cuprind bilanţul Ia data de 31 decembrie 2019 şi situaţia de 
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar aferente 
exerciţiului încheiat la data respectivă, şi notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar a! 
politicilor contabile semnificative. 

în opinia noastră, situaţiile financiare ale Societăţii pe Acţiuni ^Drumuri Са1тГ\ pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2019 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, 
în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate ale Republicii Moldova cu aplicare din 
01 ianuarie 2014. 

Вага pentru opinie 

Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA-uri). 
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea 
„Responsabilitatea auditorului'pentru auditul situatiiilor financiare" din raportul nostru. Suntem 
independenţi faţă de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul lESBAj 
emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Etică pentru Contabili, coroborat cu 
cerinţele etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare din Republica Moldova şi ne-am 
îndeplinit celelalte responsabilităţi etice, conform acestor cerinţe şi Codului IKSBA. Credem că 
probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru 
opinia noastră. 
în conformitate cu auditul situaţiilor financiare a Societăţii pe Acţiuni „Drumuri CahuC 
(„Societatea") pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, remjtem în adresa Dvs 
Raportul de Audit. 
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Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situaţiile 
financiare 

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în 
conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate a Republicii Moldova cu aplicare din 01 
ianuarie 2014, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite 
întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare. 

în întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii 
Entităţii de a-şi continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la 
continuitatea activităţii şi utilizând contabilitatea pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia 
cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, 
fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Societăţii. 

Responsabilitatea auditorului 

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare pe baza 
auditului efectuat. 

Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile 
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea 
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit 
desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit va detecta întotdeauna o 
denaturare semnificativă, dacă acesta există. 
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se 
poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat v&r influenţa deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare. 
Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. exercităm 

raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De 
asemenea: 

* Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţii lor financiare, cauzată 
fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de 
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fraudă este mai ridicai decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de 
eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, 
declaraţii false şi evitarea controlului intern. 

• înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanţelor, dar fară a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 
controlului intern al Entităţii. 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit 
obţinute, dacă există o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiţii care 
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entităţii de a-şi continua 
activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să 
atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare 
sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile 
noastre se bazează pe probe de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate 
acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Entitatea să nu işi mai desfăşoare 
activitatea în baza principiului continuităţii activităţii, 

• Bvaluăm prezentarea, structura şi conţinutul generai al situaţiilor financiare, inclusiv al 
prezentărilor de informaţii, şi măsura în care realizează prezentarea fidelă. 

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată şi 
programarea în timp a auditului. precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

De asemenea, punem la dispoziţia persoanelor responsabile cu guvernanta o declaraţie că am 
respectat cerinţele etice relevante privind independenţa şi că le-am comunicat toate relaţiile şi alte 
aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independenţa şL acolo 
unde este cazul, măsurile de siguranţă corespunzătoare. 
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Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare 

In conformitate cu prevederile art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 ,.Cu privire 
ta aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de a ud ii şi termenii de 
referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale 
şi societăţilor pe acţiuni, în care cota stalului depăşeşte 50% din capitalul social", conducerea 
Entităţii are obligaţia de a elabora pentru perioada precedentă şi perioada auditatâ informaţia 
comparativă privind analiza activităţii economico-fînaneiare cu util izarea indicatoriIor 
economico-financiari, calculaţi conform formulelor de calcul prezentate în anexa la Regulament. 

Responsabilitatea noastră, conform art. 25 al Hotărârii Guvernului nr. 875 din 22.12.201 5. constă 
în contrasemnarea (validarea) de către noi a informaţiei prezentate de conducerea Entităţii. 

> Entitatea a efectuat calculele indicatorilor economico-fmanciari pentru perioada de 
activitate a anului 2019. comparativ cu perioada precedentă (anul 2018). în confomtitate 
cu Anexa la Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii 
de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de 
stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul 
social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22,12.2015. 

> Noi am efectuai verificarea informaţiei comparative privind calculele indicatorilor 
eewomico-financiarî pentru perioadele anilor 2019/2(118 efectuaţi de Entitate. 

contrasemnat (validat) informaţia în cauză, şi confirmăm coerenţa indicatorilor cu 
prevederile legislaţiei în vigoare menţionate. 

Partenerul de misiune al audituluî pentru care s~a întocmit acest raport al auditorului independent 
este Marianna Lungu, auditor certificat. 

în numele întreprinderii Mixte Moldo-Engleze 
„First Audit International" S.A., 
Director Departament Audit, A u d t t o r ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ f / " ^Marianna Luttgu 

Certificat de calificare a auditorului (a^dU/^^rjgjcâi^^^rf^ -^"^ 
seria AG nr. 000009 din 08.02.2008 *

 :':^MiS^' 
eliberat în baza deciziei Comisiei de certificare din 28 noiembrie 2002 

Chişinău, str. IVI Kogălniceanu* 61-7 
20.052020 
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