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Raport asupra auilitului situatiilor financiare

Opinia

[1] Am auditat situaliile financiare anexate ale i.S. "Centrul de Stat pentru Atestarea qi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar qi a Fertilizanlilor" (denumite in continuare "Entitate"), car" cuprind
situaJia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2017, situatia de profit qi pierdere, situalia
modificirilor capitalului propriu gi situatia fluxurilor de trezorerie, incheiatl la acea datl qi un sumar
al politicilor contabile semnificative gi alte informalii explicative.

[2] In opinia noastrA, situaqile financiare anexate oferi o imagine fideli gi justi a pozif,ei financrare
a Entita.tii la data de 31 decembrie 2017, a situaliei de profit gi pierdere, a fluxuriior capitalului
propriu qi a mijloacelor bdneqti ale acesteia, aferente exerciJiului contabil incheiat la data sus

- menfionatd, in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate.

Evi.den{lere a unor asp e cte

[3] Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra faptului, ce intrucat noi am fost angajaf ca
auditori ai EntitAtii ulterior datei efectudrii procedurii de inventariere anuald, nu am asistat la
inventarierea faptici a patrimoniuluila acea datb'. Totodati, inuucit soldurile stocudlor sunt esumarc
la o valoare sub nivelul pragului de semnificalie calculat, considerim ci acestea nu au impact
semnificativ asupra opiniei de audit.

Bazele opinici

[5] Am desfiqurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Intemationale de Audit
("International Standards of Auditing" sau 'ISA"). Responsabilit['Fle noastre in baza acestor
standarde sunt descrise detaliat in secf;.unea ,,Responsabilte$le auditorului intr-un audit al situatiilor
finalciare" din prezentul raport. Suntem independenli fati de Entitate, conform cerinlelor etice
relevante pentru auditul situaFilor financiare gi ne'am indeplinit celelalte responsabitted etice,
conform acestor cerinte. Credem cA probele de audit pe care 1e-am obtinut sunt suficiente si. adecvate
pentu a fumiza o bazd pentru opinia noastrl.
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Responsabilitatea conducerii pentru situaliile fi nanciare
[6] Conducerea Entitatrii este responsabila pentru intocmirea acestor situatii financiare in scopul de a
reda o imagine fideld sub toate aspectele semnificative, ;i pentru un anumit nivel al controlului rntem
pe care conducerea il consideri relevant pentru intocmirea si prezentarea de situa,tii financiare ce nu
conlin denaturiri semnificative datorate fie fraudei. fie erorii.

[7] in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru evaluarea capacl6lii
Entititii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, dacd este cazul, a aspectelor referiioare la
continuitatea activitdtii qi pentm utilizarea contabilitifii pe baza continuarii activitifli, cu exceplia
cazului in care conducerea fie intentioneazd sb lichideze entitatea sau se opreasce operafiunile, fie nu
are nicio alti alternativd realisti in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guveman{a sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raponare financiard a Enritatii.

Responsabiliti{ile auditoruIui intr-un audit al situatiilor financiare

[8] Obiectivele noastre constau in obtrinerea unei asiguriri rezonabile privind masura in care situaliile
financiere, in ansamblu, sunt lipsite de denaturZ.ri semnificative, cauzate fie de fraudd fie de eroare,
precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastri. Asigurarea rezonabili
reprezint5. un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garan{ie a faptului ci un audit desfhqurat in
conformitate cu Standardele Intema$onale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativi, daci aceasta exis6. Denaturerile pot fi cauzate fie de fraudi, fie de eroare qi sunt
considerate semnificative, dace se poate preconiza, in mod rezonabil, ce acestea, individual sau
cumulat, vor influenla deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financrare.

L9] Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Intemafionale de Audit, exercitEm
ralionamentul profesional qi menlinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

' Identific6m si evaluim riscurile de denaturare semnificativd a situatiilor financiare cauzate fie de
fraudd, fie de eroare, proiectim qi execu6m proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri gi
obtinem probe de audit suficienteqsi adecvate pentru a furniza o bazi pentru opinia noastr[. Riscul de
nedetectare a unei denaturlri semnificative cauzate de fraudl este mai ridicat decAt cel de nedetectare
a unei denaturdri semnilicative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune inlelegeri secrete,
fals, omisiuni intenlionate, declaralii lalse si evitarea controlului intem.

. inlelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri de audit
adecvate circumstanjelor, dar firi a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitilii controlului
intem al Entitilii.

. Evaluim gradul de adecvare a politicitor contabile utitizate gi caracterul rezonabil al estimirilor
contabile qi al prezentirilor aferente de infoma,tii realizate de conducere.

. Formulirn o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizirii de citre conducere a contabilitili
pe baza continuitilii activitlFi gi determinem, pe baza probelor de audit obtinute, dacd. existi o
incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau condiJii c^are ar putea genera indoieli
semlificative privind capacitatea Entitltii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluziondm
c[ existA o incertitudine semnificativ[, trebule se atragem atenlia in raportul auditorului asupra
prezentdrilor aferente din situaliile financiare sau, in c^zul in care aceste prezentiri sunt neadecvate,
si ne modificim opinia. Concluziile noastre se bazeaz\ pe probele de audit obtinute pind la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Entitatea si
nu iqi mai desfdgoare activitatea in baza principiului continuitdlii activitelii.

' Evalu[m prezentarea, structura qi conlinutul general a1 situa{iilor financiare, inclusiv al
prezentdrilor de informalii, si masura in care situaliile financiare reflectd tranzactiile si evenimentele
care stau la baza acestora intr-o manierl care si ofere o Drezentare fideld.
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[10] Comuniclm persoanelor responsabile cu guvernanla, printre alte aspecte, principalele constatiri
ale auditului, inclusiv orice deficienle semnificative ale controlului intem, pe care le identificdm pe
parcursul audrrului.

[11] Continuitatea activitatii. Conducerea Entitafii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea
premiselor de continuitate pentru lntocmirea situatiilor financiare. Raspunsul nostru a vizat
intelegerea riscurilor de denaturare semnificativa existente in legatura cu asertiunile conducerii pe
planul continuitatii activitatii. Acesta ne-a condus la aprecierea cd:

- prezumlia de continuitate a activitiFi in intocmirea situaliilor financiare, asumatd de conducerea
Entitnfiii, este adecvatd; 9i

- noi nu am identificat nicio incertitudine semnificativi, care ar putea pune la indoiali capabilitatea
Entitilii de a-si continua activirarea intr-un viitor previzibil.

[12] Din aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, noi le extragem pe cele, care
au fost cele mai relevante in auditul situafiilor financiare aferente exercitiului curent si sunt, astfel,
aspecte cheie ale auditului. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceplia cazului in
care legi sau reglementirile interzic dezviluirea publicd a aspectului respectiv sau dacd., in cazuri
extrem de rare, stabilim ci un aspect nu trebuie comunicat in raportul nostrum, deoarece se asteapte
in mod rezonabil cI interesul public este mai mic decit consecin(ele negative ale unei astfel de
comuniclri.

Alte aspecte

[13] Acest raport este adresat exclusiv Consiliului de administratie al Entitatii in ansamiu. Auditul
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de administratie al Entitatii acele aspecte, pe
care trebuie si le raportim intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In mdsura permisi.
de lege, nu accept[m si nu ne asumlm responsabilitatea decit fati de Entitate si de fondatorul
acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formati.

Auditor:
M. DIMA Certificat de calificare al

auditorului AG 00038/2008

in numele:

Audit - Serlan S.R.L.

Chisinau, 29 Martie 2018
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