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Raportul auditorului independent
Cdtre: Consiliul de odministralie at iS Intreprindere pentru silvicullurii Orltei.

Raportul aferent rapoartelor fi nanciare

l.

Am auditat situatiile financiare anexate ale iS Intreprinderea pentru silviculturd Orhei, ce cuprind bilanlul contabil
la situalia din 31 decembrie 2016, situatria de profit gi pierderi, situaJia rnodificdrilor capitalului propriu si situaJia
fluxurilor de numerar, pentru exercifiul frnanciar incheiat la 31 decembrie2016, precum si un sumar al politicilor
de contabilitate semnificative gi alte note explicative.

Responsabilitatea Conducerii pentru situafiile financiare
2.

J.

4.

Conducerea EntitAf ii este responsabild pentru pentru intocmirea situa{iilor hnanciare, care sd ofere o imagine fideld in
conformitate cu SNC si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea
de situalii financiare lipsite de denaturdri semnificative , eatJzate fie de fraudd, fie de eroar-e.
In intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru evaluarea capacitdtii EntitdJii de a-gicontinua
activitatea, pentru prezentarea, dacd este cazvl, a aspectelor referitoare [a continuitatea activitAtrii gi pentru utrlizarea
principiului contabilitdJii pebaza continuitZJii activitAlii, cu exceplia cazului in care conducerea fie intenfioneazd sd
lichideze Entitatea sau sd opreascd operaJiunile, fie nu are nicio altd altemativd realistd in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanfa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raporlare financiara al

Entitafli.
Responsabilitatea auditorului
5. Obiectivele noastre constau in obJinerea unei asiguriri rezonabile privind mdsura in care situaJiile financiare, in
ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, c,a\zate fie de fraud6, fie de eroare, precum si in emiterea unui
rapon al auditorului care include opinia noastrd. Asigurarea rezonabild rcprezintS, un nivel ridicat de asigurare, dar nu
este o garantie a faptuiui cd un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativd, dacd aceasta exist6. Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraud6, fie de eroare gi sunt considerate
semnificative, dac[ se poate preconiza, in mod rezonabil, cA acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile
economice ale utilizatorilor, luate inbaza acestor situafii financiare.
A
^4#a a "'"i audit in conformitate cu ISA, exercitdm rafionarnentul profesional gi mentinem scepticismul
"profesional
pe parcursul auditului. De asemenea:

' Identificim gi evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situatiilor financiare, cauzatd fie de fraudd, fie de
eroare, proiectdm 9i executdm proceduri de audit ca rdspuns la respectivele riscuri si obfinem probe de audit suficiente
gi adecvate pentru a furniza o baz\, pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturf,ri semnific ative catzate
de fraudd este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative catzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune infelegeri secrete, omisiuni intenfionate, declaraJii false si evitarea controlului intern.
' InJelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstanfelor,
dar fdrd a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitdlii controlului intern al Entitdlii.
'Evalu[m gradul de adecvare a politicilor contabile utiliizate
prezentarilor aferente de infomaJii realizate de cdtre conducere.

si caracterul rezonabil al estimdrilor contabile qi al

' Fonnuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de cdtre conducere a principiului contabititdlii pe
baza continuitdfii activitlJii si determindm,pebaza probelor de audit obfinute, dacd exista o incertitudine semnificativd
cu privire la evenimente sau condifii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Entitatii de a-pi
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continua activitatea. In cazul in care concluziondm cd existd o incertitudine semnificativd, trebuie sd atragem atenfia in
raporful auditorului asupra prezentdrilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt
neadecvate, sa ne modificdn-r opinia. Concluziile noastre sebazeazdpe probele de audit obtinute pand

auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare pot determina Entitatea sd nu
activitatea in baza principiului continuitalii activitfiii.

'

1a

data raportului

isi mai desfrsoare

Evaludm in ansamblu preze\tarea, structura si confinutul situafiilor financiare, jnciusiv prezentdrile de informatrii, gi

mdsura in care situaliile ltnanciare reflectd tranzacliile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sd
rezulte intr-o prezentare fideld.
Comunicdm persoanelor responsabile cu guvernantra, printre alte aspecte, aria planificat[ si programarea in timp
a auditului, precum si principalele constatdri ale auditului, inciusiv orice deficienle semnificative ale controluluj
intern, pe care le identihc[m pe parcursul auditului.
De aseurenea, comunicdm cd am respectat cerintele de eticd profesionald relevante privind independenla si alte
aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, cd ne af'ecteazd independenJd si, acolo unde este
cazul, mdsurile de protec(ie aferente.
7.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanJa, stabilim care sunt aspectele cele mai
importante pentru auditul situaJiilor hnanciare din perioada curentd si care reprezintd, prin urmare, aspecte cheie de
audit' Descriem aceste aspecte in Scrisoarea cdtre conducere, cu exceptia in care, in circumstantre extrem de rare,
considerdm cd un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeazd, in mod rezonabil cd
beneficiile interesului public sd fre depdsite de consecintele negative ale acestei comunicdri.
Baza pentru opinia cu rezerve

8.

Am desfbsurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre
in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea precedentd ,,Responsabilitdlile auditorului" din acest
raport. Suntem independenti faJa de Entitate conform cerinlelor de etici profesionald relevante pentru auditul

situaliilor financiare gi ne-am indeplinit celelalte responsabilitdJi de etic[ profesionald conform acestor cerinfe.
Credenl cd probele de audit pe care le-am obJinut sunt suficiente si adecvate pentru a fumtza o baz1 pentru opinia
noastrd cu rezerve.

La 3 I decembrie 201 6 Entitatea nu are reflectate in situatiile sale financiare terenurile, precum si o parte din cladiri
si nici nu a putuJ conhrma valoarea justa a acestora. Aceasta practica nu este in conformitate cu normele legale,
conform carora iS Intreprinderea pentru silviculturd Orhei este subiect al inregistrdrii acestor drepturi la organele
cadastrale. In absenta informatiilor sau a altor probe de audit, noi nu am fost in masura sa estimam valoarea
terenurilor si cladirilor, care necesita sa fie prezentata in situatiile financiare la 3l decembrie2016.

l0

In practica EntitAtii in sistemul contabil nu s-a tinut cont de delimitdrile costurilor aferente impdduririi suprafetelor
noi, respectiv cresterii si ingrijirii acestora, de costurile curente. Datorita unor limitf,ri ale ramurii Entitatea nu are
posibilitatea sd furnizeze informatii asupra valorii in ceea ce priveste extinderea fondului forestier pentru exercitiile
pina Ia data auditlrii. Ca urmare noi nu am obtinut informatii suficiente si astfel nu ne putem exprima opinia asupra
soldului valorii contabile a activelor biologice imobilizate la 31 decembrie 2016. Impactul ajustaiilor urrp.u
sumelor prezentate in situatiile financiare pentru "Active biologice imobilizate in curs de execufie" 'Active biologice
imobilizate" si "Profit nerepartizat (pierdere neacoperitd) al anilor precedenfi" care ar fi rezultat din reflectirea
corespunzatoare a operatiunilor mentionate nu

ll.

este determrnat.

La 31 decernbrie 2016 Entitatea are reflectate in situatiile sale financiare active imobilizate cu o valoare contabild in
sumd de 235,0 mii lei pentru care la acea datd existau indicii de depreciere. Tinind cont ca incertitudinile aferente
activului it cauzd, prezintd o vechime mai mare de 5 ani, in absenfa informatiilor referitoare la recuperabilitatea
valorii acesteea, nu suntem in mdsurd sd aprecierr oportunitatea,/necesitatea realizirli unor deprecieri, care ar putea
sd se impund a fi ajustate in respectul principiului prudenfer.

Opinia cu rezerve

12.

In opinia noastr6, cu exceptia omisiunilor referitoare la informaliile prezentate in paragrafele 9 - ll, situaliile
financiare anexate oferd o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a bilanlului contabil al iS Intreprinderea
pentru silviculturd Orhei la data de 3l decembrie 2016, precum si a situaliei de profit gi pierderi, situaliiei
modificS.rilor capitalului propriu si a situaliei fluxurilor de numerar pentru exercifiul financiar incheiat la data sus
menfionatd in conforrnitate cu Standardele NaJionale de contabilitate.
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EvidenJierea unor aspecte

Far[ a exprima si alte rezerve:

13.

Noi nu am putut asista la operatiunea de inventariere anuald, cdci am fost desemnati auditori ulterior acestei date.
Totodatd, atentiondm asupra necesitdlii ajustdrii valorii stocurilor tinind cont de nivelul de depreciere a acestora,
confirmat jn rezultatul inventarierii de catre comisiile inventarierii anuale, inclusiv puieti uscati (suprafata
semanaturilor plantatiilor pierite din cauza secetei - 2,848 ha, costul pierderii constituind 143,6 mii lei. Aceste
constat6ri nu au fost reflectate in sistemul contabil din motivul neaprobdrii de cdtre Fondator.

Alte aspecte

14.
.

Acest raport este adresat exclusiv Consiliului de administraJie al Entitdlii in ansamlu. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta Consiliului de administraJie al Entitdlii acele aspecte, pe care trebuie sd le raportdm intr-un
iaport de audit hnanciar, gi nu in alte scopuri. In mdsura permisd de lege, nu acceptdm 9i nu ne asumdm

reiponsabilitatea decit fatd de Entitate si de fondatorul acesteia,
raport sau pentru opinia formatf,.
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in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru

acest

