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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
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Conducerea IP „LCTBANPC”
Persoanele responsabile cu guvernanţa

Opinie
Am auditat situaţiile financiare ale I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor 

alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate” (în continuare Entitatea) care cuprind Bilanţul 

la data de 31 decembrie 2020, Situaţia de Profit şi Pierdere, Situaţia Modificărilor Capitalului 

Propriu şi Situaţia Fluxurilor de Numerar aferente exerciţiului incheiat la acea data (01.01.2020- 

31.12.2020), precum si o sinteză a politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.

în opinia noastră, cu excepţia efectelor posibile ale aspectului descris în secţiunea Baza opiniei 

cu rezerve din raportul nostru, situaţiile financiare anexate, prezintă fidel sub toate aspectele 

semnificative poziţia financiară a Entităţii, la data de 31.12.2020 şi performanţa sa financiară 

aferentă exerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 

şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Standardele Naţionale de Contabilitate şi 

modificările lor ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve
Am fost desemnaţi ca auditori ai Entităţii la 08 februarie 2021 şi, prin urmare, nu am asistat la 

inventarierea stocurilor de la începutul şi sfârşitul perioadei auditate. Nu am putut să obţinem 

informaţii convingătoare prin mijloace alternative cu privire la cantităţile de stocuri deţinute la 

31 decembrie 2020.

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 Entitate, conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor 

financiare în Republica Moldova şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform acestor 

cerinţe. Consideram că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a 

furniza o bază pentru opinia noastră.
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Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru 

situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în 

conformitate cu Legea contabiliţăţii şi raportării financiare nr 287 din 15.12.2017 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.

Atunci cînd întocmeşte situaţiile financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea 

capacităţii Entităţii de a-şi continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte legate de 

continuitatea activităţii şi utilizând principiul continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care 

conducerea intenţionează să lichideze Entitatea sau să înceteze operaţiunile, ori nu are nicio 

alternativă realistă în afara de acestea.

Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt răspunzătoare pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Entităţii.

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 atunci cînd ea există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau eroare şi sunt 

considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea vor 

influenţa, individual sau colectiv, deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor 

situaţii financiare.

Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu ISA-urile, ne exercităm raţionamentul 

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

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, 

cauzată fie de fraudă, fie de eroare, elaborăm şi efectuăm proceduri de audit ca răspuns la 

respectivele riscuri şi obţinem suficiente probe de audit adecvate care asigură baza 

opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă 

este mai ridicat decât pentru una cauzată de eroare, dat fiind faptul că frauda poate 

presupune complicitate, fals, omisiuni intenţionate, interpretări eronate sau eludarea 

controlului intern.

• Obţinem o înţelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul de a proiecta 

proceduri de audit adecvate în circumstanţele date, însă nu pentru a exprima o opinie cu 

privire la eficacitatea controlului intern al Entităţii.
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• Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al 

estimărilor contabile şi al prezentărilor de informaţii aferente realizate de conducere.

• Emitem o concluzie cu privire la gradul de adecvare al modului în care conducerea a 

utilizat principiul continuităţii activităţii, iar pe baza probelor de audit obţinute, la măsura 

în care există o incertitudine semnificativă referitoare la evenimente sau condiţii care ar 

putea genera îndoieli semnificative cu privire la 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 de informaţii aferente din 

situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, 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 ar putea 

determina încetarea activităţii Entităţii.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanţa, printre alte aspecte, aria de acoperire şi 

plasarea în timp planificata a auditului, precum şi rezultatele de audit importante, inclusiv orice 

deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu' guvemanţa 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 şi, acolo 

unde este cazul, măsurile de protecţie aferente.

Certificatul de calificare al auditorului, seria: AG nr :0

în numele:

Societăţii de Audit „CECD AUDIT-GRUP” SRL

înregistrată în Registml Public al Entităţilor de audit cu nr: 1902006. 

Adresa societăţii de audit: MD-2020, mun. Chişinau, str. Ceucari, 6, of 36. 

Data emiterii Raportului auditorului - 31 mai 2021.

3

H
 tt

W
fW

lf
B

ÎS
îP

îţ
îî

tf
X

l;
 fî

 K
 f:

!1
; ţ,


