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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare
Opinie cu rezerve
Am auditat situaţiile financiare ale ÎS „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău” (în
continuare

întreprinderea) care cuprind Bilanţul la data de 31 decembrie 2017, Situaţia de

Profit si Pierdere, Situaţia Modificărilor Capitalului Propriu şi Situaţia Fluxurilor de Numerar
aferente exerciţiului incheiat la acea data (01.01.2017-31.12.2017), şi un sumar al politicilor
contabile semnificative şi alte informaţii explicative.
în opinia noastră, cu excepţia efectelor aferente aspectelor descrise în secţiunea Baza pentru

opinia cu rezerve din raportul nostru, situaţiile financiare anexate oferă o imagine veridică şi
completă, din toate punctele de vedere semnificative, asupra poziţiei financiare şi rezultatelor
operaţiunilor entităţii, şi sunt întocmite în conformitate cu Standardele Naţionale de
Contabilitate, aprobate conform Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 118
şi 119 din 6 august 2013.
Baza pentru opinia cu rezerve
1. Există riscul privind nerecuperarea creanţelor compromise care la data de 31.12.2017 au
constituit 374’003 lei. Recuperarea acestor creanţe depind de hotărîrile şi deciziile instanţelor
judecătoreşti, precum şi de capacitatea de plată a debitorilor. Prin urmare, nu suntem în măsură

să evaluam recuperabilitatea creanţelor

şi apariţia situaţiilor care ar impune ajustări ale

creanţelor la 31.12.2017 şi ar presupune corecţia profitului
încheiat la aceasta data.

î

net pentru exerciţiul financiar

Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA-uri).
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea
Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenţi faţă de întreprindere, în conformitate cu cerinţele etice relevante pentru auditul

situaţiilor financiare în Republica Moldova şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi etice,
conform acestor cerinţe. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.
Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru
situaţiile fin an ciare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în
conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) în vigoare şi pentru acel control
intern pe care conducerea îl consideră 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
întreprinderii de a-şi continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activităţii şi utilizând contabilitatea pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia
cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze întreprinderea sau să oprească
operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al întreprinderii.
Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare
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 ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă, dacă aceasta 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, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii
financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, am aplicat raţionamentul profesional şi am

menţinut scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea;
>

Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor 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
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pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată 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 fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii
controlului intern al întreprinderii.
>

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al

estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente 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 semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea întreprinderii 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
probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
condiţii viitoare pot determina întreprinderea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza
principiului continuităţii activităţii.

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

Raport cu privire Ia alte dispoziţii legale şi de reglementare
în vederea realizării scopului suplimentar al fondatorului, conform prevederilor art. 24 a Hotării
de Guvern nr. 875 din 22.12.2015, întreprinderea a elaborat pentru anul 2017, informaţia privind
analiza activităţii economico-financiare cu utilizarea indicatorilor economico-financiari, calculaţi
conform formulelor de calcul prezentate în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotarîrea
Guvernului menţionafă mai sus, cu dezvăluirea impactului acestora asupra activităţii entităţii,
factorilor care au generat şi care reiese din modificarea indicatorilor economico-financiari
calculaţi.
în urma eficientizării procesului de administrare şi gestionare a fondului silvic atribuit
întreprinderii, precum şi datorită optimizării structurii teritorial-organizatorice a cantoanelor
silvice, s-a reuşit a optimiza consumurile şi cheltuielile precum şi au fost înregistrate anumite
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performanţe economice. Astfel, în anul 2017, în urma majorării valorii patrimoniului net cu
718 884 lei s-au îmbunătăţit rata solvabilităţii generale şi rata stabilităţii financiare a
întreprinderii. Deasemenea în anul 2017 profitul brut a crescut cu 1 048 121 lei, ceea ce a condus
la majorarea ratei rentabilităţii vînzărilor cu 4,42%, constituind la 31.12.2017, 73,10%. Totodată
a fost supraîndeplinit planul privind valoarea profitului net ce urma să fie obţinută de
întreprindere în anul 2017, majorarea fiind de 67,8%.
în rezultatul verificării de către noi a indicatorilor economico-financiari calculaţi, confirmăm
corectitudenea de determinare a acestor indicatori şi validăm informaţia privind analiza
indicatorilor economico-financiari şi evaluarea privind capacitatea entităţii de a-şi continua
activitatea, informaţie ce este anexată la raportul nostru de audit.

Alte aspecte
Acest raport este întocmit şi destinat Conducerii şi Consiliului de administraţie al întreprinderii
şi nu poate fi utilizat de o altă terţă parte. în măsură permisa de lege, nu acceptăm si nu ne
asumăm responsabilitatea decît faţă de întreprindere pentru auditul nostru, pentru acest
raport sau pentru opinia formată.
Spînu Raisa

Auditor Licenţiat, Director O.A. LRI ESTIM SRL.
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