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Opinie

In conformitate cu prevederile contractului nr. nr.21 din 04.08.2020 privind exercitarea 
auditului, Firma de audit”Ecofm-Audit-Service” S.R.L., a exercitat auditul Situatiilor 
financiare individuale ale S.A.’’TRACOM” (in continuare ’’Intreprindere” sau 
’’Societate”) pentru perioada anului 2020.

Am auditat Situatiile financiare individuale ale S.A.”TRACOM, care cuprind bilantul 
contabif la data de 31 decembrie 2020, situatiile: de profit si pierdere, fluxurilor de 
numerar, a modificarilor capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile 
semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, Situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele 
de vedere semnificative pozitia financiara a S .A f’TRACOM” la data de 31 
decembrie 2020 §i performanta sa financiara aferenta exercitiului incheiat la acea 
data, in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate si legislatia fiseala 
a Republicii Moldova.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (SIA). 
Responsabilitatea noastra in conformitate cu aceste standarde este descrisa mai jos in 
sectiunea ’’Responsabilitatea auditorului pentru auditarea Situatiilor financiare” din 
acest Raport. Suntem independent in raport cu entitatea auditata, in conformitate cu 
cerintele de etica aplicabile auditului situatiilor financiare in Republica Moldova, si am 
indeplinit si alte atributii etice in conformitate cu aceste cerinte.Consideram ca probele 
de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a fumiza о baza pentru 
opinia noastra de audit.
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Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare
Conducerea este responsabila de intocmirea §i prezentarea fldela a acestor situatii 

financiare in confonnitate cu legislatia Republicii Moldova §i pentru acel control intern 
pe care conducerea ll considera necesar pentru a permite intocmirea de Situatii 
financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 
eroare.

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea 
capacitatii intreprinderii de a continua activitatea, pentru dezvaluirea de informatii 
adecvate cu privire la continuitatea activitatii, precum si raportarea pe baza principiului 
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea intentioneaza sa lichideze 
entitatea, sa inceteze activitatile sale sau in cazul in care nu are nicio alta altemativa 
reala, decat lichidarea sau incetarea activitatii.

Persoanele insarcinate cu guvemanta corporativa sunt responsabile pentru 
supravegherea procesului de intocmire a situatiilor financiare ale intreprinderii.

Responsabilitatea auditorului pentru auditarea Situatiilor financiare
Scopul nostru este de a obtine о asigurare rezonabila ca situatiile financiare individuale 
nu contin denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, §i de a emite un 
raport de audit ce contine opinia noastra.

Asigurarea rezonabila este un grad ridicat de incredere, dar nu este о garantie ca auditul 
efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, identified intotdeauna 
denaturari semnificative, daca este cazul.

Denaturarile por rezulta ca urmare a unei fraude sau a unei erori, si sunt considerate 
semnificative, in cazul in care se poate presupune in mod rezonabil ca, in mod individual 
sau in ansamblu, acestea ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate 
pe baza situatiilor financiare.

Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de 
Audit, noi aplicam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional 
pe parcursul auditului. In plus, noi efectuam urmatoarele:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare senmificativa a situatiilor
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financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare; stabilim si efectuam procedurile de audit 
ca raspuns la aceste riscuri; obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a 
constitui baza opiniei noastre de audit.

Riscul de a nu detecta о denaturare semnificativa rezultata din frauda este mai mare 
decat riscul de a nu detecta о denaturare semnificativa care rezulta din eroare, pentru ca 
actiunile frauduloase pot include intelegeri secrete, fals, omisiuni deliberate, prezentare 
distorsionata a informatiilor sau actiuni pentru a ocoli sistemul de control intern;
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• Obtinem о mtelegere a sistemului de control intern relevant pentru audit, in 
vederea elaborarii procedurilor de audit eorespunzatoare in circumstantele date;

• Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si al estimarilor 
contabile si dezvaluirea eorespunzatoare a informatiilor intocmite de conducere;

• Facem concluzia privind masura in care se justifica aplicarea principiului 
continuitatii activitatii, precum si pe baza probelor de audit obtinute -  о concluzie daca 
exista incertitudini semnificative in ceea ce priveste evenimentele sau conditiile care pot 
genera incertitudini considerabile asupra capacitatii intreprinderii de a desfasura 
activitatea in mod continuu. In cazul in care am ajuns la concluzia ca exista о 
desfasurate.

Responsabilitatea auditoralui, aferenta Raportului conducerii, este de a aprecia 
daca acesta a fost intocmit in conformitate cu legislapa in vigoare si in concordanta cu 
Situatiile fmaciare individuale.
Daca in baza activitatii desfa?urate ajungem la concluzia ca exista erori semnificative, 
noi trebuie sa raportam acest lucru.

л

In acest sens, nu avem nimic de raportat, RaportuI conducerii prezentat este 
intocmit in toate aspectele semnificative in conformitate cu prevederile Legii 
contabilitatii si raportarii financiare si in concordanta cu Situatiile financiare 
individuale pentru exercitiul incheiat la situatia din 31.12.2020.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor intreprinderii in ansamblu. Auditul 
nostru a fost efectuat pentru a exprima о opinie catre actionarii Intreprinderii cu privire 
la aspectele semnificative pe care trebuie sa le contina un raport de audit al situatiilor 
financiare §i nu in alte scopuri, in masura permisa de lege, nu acceptam §i nu ne asumam 
responsabilitatea decit fa|a de Intreprindere §i de fondatorii acesteia, in ansamblu, pentru 
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Director “Ecofin-Audit-Service ” SRL
Certificat de auditor AG 000037 din 08.02.2008

Chisinau, Republica Moldova, 

26.05.2021
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