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Opinia

in conformitate cu prevederile contractului 13 or 11.06.2019 privind exercitarea
auditului, Firma de Audit ,,Ecofin-Audit-Service" S.R.L., licenfa seria A MMII Nr.
051402, eliberati de cdtre Camera de Licenliere la data de 28.03.2007, valabild pind la
28.03 .2022, a exercitat auditul situaliilor financiare individuale ale CIE"MOLDEXPO"
S.A. (in continuare "societate" sau "Entitate") pentru perioada anului 2019, care
cuprind bilanlul contabil ladata de 31 decembrie20lg, situaliile: de profit Ei pierdere,
fluxului de numerar la acea datd,, modificdrilor capitalului propriu, un sumar al
politicilor contabile semnificative qi alte informafii explicative.

in opinia noastrS, situafiile financiare individuale prezintd fidel, din toate punctele
de vedere semnificative pozi{ia financiard a CIE"MOLDEXPO" S.A. la data de 3l
decembrie 2019r gi performanfa sa financiari aferenti exerci(iului incheiat la acea
dat5, in conformitate cu Standardele Na{ionale de Contabilitate si legislafia fiscali
a Republicii Moldova.

Bsza pentru opinie

Am desfdgurat auditul in conformitate cu Standardele Internafionale de Audit (SIA).
Responsabilitatea noastrd in conformitate cu aceste standarde este descris[ mai jos in
secfiunea "Responsabilitatea auditorului pentru auditarea situaliilor financiare" din
acest Raporl. Suntem independenfi in raport cu entitatea auditatd, in conformitate cu
cerinfele de eticd aplicabile auditului situaliilor financiare in Republica Moldova, si am
indeplinit qi alte atribufii etice in conformitate cu aceste cerinfe. Credem cd probele de
atrdit pe care le-am obfinut sunt suficiente si adecvate pentru a fum iza o baz6 pentru
opinia noastrd de audit.
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Responsabilitatea conducerii pentru situaliile financiare
Conducerea este responsabila de intocmirea qi prezentarea fidela a acestor situalii
financiare in conformitate cu legislalia Republicii Moldova qi pentru acel control intem

pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea situaliilor financiare

care sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de eroare.

La intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru evaluarea

capacitSlii Societdlii de a continua activitatea, pentru dezvdluirea de informafii adecvate

au privire la continuitatea activitelii, precum Ei raportarea pe baza principiului
continuitblii activitSfii, cu exceplia cazului in care conducerea inten{ioneazd sd lichideze

entitatea, sd inceteze activitblile sale sau in cazul in care nu are nicio altd alternativd
real6, alta decAt lichidarea sau incetarea activitdlii.

Persoane insdrcinate cu guvernanla corporativd sunt responsabile pentru supravegherea

procesului de intocmire a situaliilor financiare ale intreprinderii.

Re sp o ns ub il i tatea a ud ito r ul ui p entr u a uditareu sit uul iilo r Ji nanc i are

Scopul nostru este de a obline o asigurare rezonabild cd situaliile financiare nu confin

denaturdri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de eroare, gi de a emite un raport de

audit ce conline opinia noastr6.

Asigurarearezonabild este un grad ridicat de incredere, dar nu este o garanfie cd auditul
efectuat in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit, identificd intotdeauna

denaturdri semnificative, dacd este cazul.

Denaturirile por rezulta ca urmare a unei fraude sau a unei erori qi sunt considerate

semnificative, in cazulin care se poate presupune in mod rezonabil cd, in mod individual
sau in ansamblu, acestea ar putea influenfa deciziile economice ale utilizatorilor luate

pe baza situali ilor financiare.

Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit,
noi aplicdm rafionamentul profesional qi menlinem scepticismul profesional pe

parcursul auditului. In plus, noi efectudm urmdtoarele:

. Identificdm Ei evaluim riscurile de denaturare semnificativd a situaliilor
financiare, cauzate fie de fraudd, fie de eroare; stabilim qi efectudm procedurile de audit
ca rdspuns la aceste riscuri; oblinem probe de audit suficiente gi adecvate pentru a

constitui baza opiniei noastre de audit.

Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativd rentltatd din fraudd este mai
mare decAt riscul de a nu detecta o denaturare semnificativd care reznlta din eroare,

pentru cd acliunile frauduloase pot include infelegeri secrete, fals, omisiuni deliberate,
prezentare distorsionatd a informafiilor sau acfiuni pentru a ocoli sistemul de control
intern;

o Obtinem o inlelegere a sistemului de control intern relevant pentru audit, in
vederea elabordrii procedurilor de audit corespunzitoare in circumstanfele date;
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o Evaludm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate gi al estimirilor
contabile qi dezvdluirea corespunzdtoare a informafiilor intocmite de conducere;

o Facem concluzia privind mdsura in care se justificd aplicarea principiului
continuitdlii activitdlii, precum gi pe baza probelor de audit obfinute - o concluzie dacd
existd incertitudini semnificative in ceea ce priveqte evenimentele sau condifiile care pot
genera incertitudini considerabile asupra capacitdlii Societdfii de a desfbEura activitatea
in mod continuu. in cazul in care am ajuns la concluzia cd existd o incertitudine
semnificativd, trebuie sd atragem atenfia in raportul nostru la prezentdrile de informafii
corespunzitoare in situaliile financiare, sau in cazul in care o astfel de dezvdluire este
inadecvatd, sd modificdm opinia noastrS.

. Concluziile noastre se bazeaz6, pe probele de audit oblinute inainte de data
raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimentele sau condiliile viitoare pot duce
la faptul cd entitatea iqi va pierde capacitatea de a continua sd funcfioneze in mod
continuu:

Noi asigurdm o interacliune informalionald cu cei responsabili pentru guvernan{a
corporativd, aducdnd in atenfia lor, printre altele, informafii cu privire la volumul qi

termenele planificate ale misiunii de audit, precum qi denaturdri semnificative
identificate in rezultatul auditului, inclusiv deficienle semnificative ale sistemului de
control intern, pe care le identificdm in timpul auditului.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv ac{ionarilor Societedi in ansamblu. Auditul nostru a
fost efectuat pentru a exprima o opinie cdtre aclionarii Societdlii cu privire la aspectele
semnificative pe care trebuie sa le conlind un raport de audit al situaliilor financiare Ei
nu in alte scopuri, in mdsura permisd de lege, nu acceptdm gi nu ne asumdm
responsabilitatea decit fa{d de Societate qi de fondatorii acesteia, in ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formatd.
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