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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 3l decembrie 2018, care cuprind: Bilanful, Situaliile de

profit Si pierdere, Situalia modificdrilor capitalului propriu Si Situalia fluxurilor de

numerqr) pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd datd.

in opinia noastr[, cu exep]ia efectelor aspectelor descrise in paragraful Bazei pentru

opinie cu rezerve, situaliile financiarc anexale ale Societl{ii ladala de 3l decembrie

2018, oferd o imagine fideli sub toate aspectele semnificative pozilia financiard,

precum qi rezultatul operafiunilor sale gi a fluxurilor de numerar pentru exerciliul

financiar incheiat la aceastd datd, in conformitate cu Standardele Nalionale de

Contabilitate ale Republicii Moldova aprobate prin Ordinul Ministerului Finanfelor al

Republicii Molodva nr. 118 qi nr. 119 din 06.08.2013 "privind aprobarea Planului

General de conturi contabile" aplicate in Republica Moldova.

Baza pentru opinie cu rezerve

Am atenlionat faptul cd Societatea, in perioada de gestiune a incheiat contracte de

subantreprizd", privind lucrdrile de intrelinere qi reparalie a drumurilor publice, precum

Ei contracte de vinzare-cumpdrare a bunurilor materiale qi serviciilor, necesare pentru

procesul de executare a lucrdrilor cu finanfare din Bugetul public contractate cu

i.S."Administrafia de Stat a Drumurilor", Primdrii qi Administralii raionale (autoritate

contractantit), frrd respectarea cerinlelor Legii nr. 13 1 din 03.07 .2015 privind achiziliile

publice cu modificdrile ulterioare.

Am desfbqurat auditul in conformitate cu Standardele Interna{ionale de Audit (in

continuare ISA-uri).

ResponsabilitSlile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secliunea

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

Suntem independenli fal6 de tntreprindere gi ne-am indeplinit responsabilitSlile de eticd

profesionald conform cerinlelor relevante pentru auditul situaliilor financiare din

Republica Moldova. Credem cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi

adecvate pentru afumiza obazdpentru opinia noastrd
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Evidenlierea unor asPecte

Atragem atenfia cd, auditorul n-a participat la inventarierea anuala a bunurilor materiale,

a altor active Ei n-am asistat la procedura de inventariere efectuat6 de catre Societate la

sfirsitul anului 2018. Ca urmare noi nu am obtinut siguranta cu privire la existenta,

valoarea si completitudinea stocurilor Ei altorbunuri materiale la 31 decembrie 2018 si

efectul acestora asupra contului de profit si pierdere pentru anul incheiat la 31

decembrie 2018.

Auditorul a avut oblind date referitoare cantitatea stocurilorAuditorul a avut posibilitate s5 oblind date refbritoare Ia cantitatea stocunlor de

mdrfuriqi materiale, in pricesul efectudrii procedurilor de audit, in baza documentelor

primare prezentate qi a datelor din evidenfa contabili a societdlii.

Opinia noastrS nu este modificatd cu privire la acest aspect.

de1a

Responsabilitateu conducerii qi ale persoanelor responsabile cu guvernanld pentru

situa(iile financiare

Conducerea SocietSlii este responsabilb pentru intocmirea qi ptezerftarea fidela a

situaliilor fnanciare in conformitate cu Standardele Nalionale de Contabilitate ale

Republicii Moldova aprobate prin Ordinul Ministerului Finanlelor a Republicii

Moldova nr. 118 si nr. 119 din 06.08.2013 "privind aprobarea Planului General de

conturi contabile" qi reglementdrile aferente. Aceastd responsabilitate include:

conceperea, implementarea si menlinerea unui control intern relevant pentru intocmirea

si prezentarea fidela a situaliilor financiare, ce nu conlin denatur6ri semnificative

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

elaborarea estim[rilor contabile rezonabile pentru circumstan]ele date.

tn intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabild pentru aprecierea

capacitdlii Societdlii de a-qi continua activitatea, prezentind, dacS este cazul, aspectele

referitoare la continuitatea activitdlii qi utilizind contabilitatea pe baza continuitSlii

activitdlii, cu exceplia cantlui in care conducerea fie inten\ioneazd s[ lichideze

Societatea sau sd opreasc6 operafiunile, fie nu are nicio altd alternativd realistl in afara

acestora.
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Persoanele responsabile cu guvernanla sunt responsabile pentru supravegherea

procesului de raportare financiard, ale Societ[1ii.

Resp o ns ab ilitateu a uditor ul ui intr- un u udit ul situaliilor Jinanciar e

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

situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de

frauda, fie de eroare, precum qi 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 semnificativd, daca aceasta exist6. Denaturdrile pot fr cauzate

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

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

utilizatorilor, luate in baza acestor situalii fi nanciare.

Caparte a unui audit in conformitate cu ISA-uri, exercitdm ra{ionamentul profesional si

men{inem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

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

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

la respectivele riscuri qi oblinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o

bazdpentru opinia noastra. Riscul de nedetectarc a unei denaturdri semnificative cauzate

de fraudd este mai ridicat decit cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative

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

intenfionate, declaralii false qi evitarea controlului intern.

- inlelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri

de audit adecvate circumstanlelor, dar frrd a ayea scopul de a exprima o opinie asupra

eficacitdlii controlului intern al SocietSlii.

- Evalu6m gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate gi caracterul rezonabil al

estirndrilor contabile Eli al prezentdrilor aferente de informalir realizate de cdtre

conducere.

- Formul[m o concluzie cu privire la gradul de adecvare autilizdrii de catre conducere a

contabilitilii pe baza continuitSlii activit6lii SI, determindm, pe baza probelor de audit
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ob{inute, dacd existd o incertitudine semnificativS cu privire la evenimente sau conditii

care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea intreprinderii de a-Ei

continua activitatea. tn cazul in care concluziondm cd exist6 o incertitudine

semnificativd, trebuie sa atragem atenlia in raportul auditorului asupra prezentdrilor

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

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

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

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

continuitdlii activitdlii.

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

al prezentdrilor de informalii, si mdsura in care situaliile financiare reflectd tranzac[iile

qi evenimentele 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 SocietSlii, in ansamblu.

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

trebuie sd le raportdm intr-un raport de audit financiar ;i nu in alte scopuri. in mlsura

permisd de lege, nu acceptdm gi nu ne asumdm responsabilitatea decit fald de Societate

qi de fondatorul acesteea, in ansamblu pentru auditul nostru, pentru acest raport sau

pentru opinia format6.

Societatea de Audit "Audit-DATA" SRL
Chisinau, 23 aprilie 2019

Auditorul-conducitor al gru
Crucerescu Ala
Certificat de calificare a auditorului seria A

Doud exemplare, am primit:
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