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Raportul auditorului independent

Către Consiliul de administraţie ÎS Complexul Casa Presei

Raportul aferent rapoartelor financiare
1. Am auditat rapoartele financiare anexate ale ÎS Complexul Casa Presei, ce cuprind

bilanţul contabil, întocmit la 31 decembrie 2015, contul de profit şi pierdere, raportul 
privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pentru 
exerciţiul financiar încheiat la această dată, precum şi un sumar al politicilor de 
contabilitate semnificative şi alte note explicative.

Responsabilitatea Conducerii pentru situaţiile financiare
2. Responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea veridică a situaţiilor financiare în 

conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate o poartă Conducerea ÎS 
Complexul Casa Presei. Această responsabilitate include: elaborarea, implementarea 
şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea veridică a 
situaţiilor financiare, fără denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori; 
selectarea şi aplicarea politicilor de contabilitate adecvate; şi efectuarea unor evaluări 
contabile, rezonabile în aceste condiţii.

Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastră constă în exprimarea opiniei asupra acestor rapoarte 

financiare în baza auditului exercitat. Auditul a fost exercitat în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd respectarea unor 
anumite cerinţe de ordin etic, planificarea şi exercitarea auditului în scopul obţinerii 
asigurării rezonabile că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative.

4. Un audit include efectuarea procedurilor pentru a obţine dovezi de audit, ce confirmă 
sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind 
de evaluările noastre, inclusiv estimarea riscului de denaturare semnificativă a 
situaţiilor financiare, cauzată de fraudă şi erori. în procesul de estimare a acestor 
riscuri, luăm în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea 
veridică de către entitate a situaţiilor financiare, pentru a elabora proceduri de audit 
ce sunt adecvate în aceste condiţii şi nu pentru a e ne exprima o opinie asupra 
eficienţei controlului intern din cadrul entităţii. Un audit include, de asemenea, 
evaluarea caracterului adecvat al principiilor de contabilitate utilizate şi al caracterului 
rezonabil al estimărilor contabile efectuate de conducere, precum ţi evaluarea 
situaţiilor financiare prezentate.

Considerăm, că dovezile de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a forma o 
bază pentru exprimarea opiniei noastre.
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în opinia noastră, situaţiile financiare sus -  menţionate, oferă o imagine veridică şi 
completă asupra poziţiei financiare a ÎS Complexul Casa Presei la data de 31 
decembrie 2015 şi asupra rezultatelor ale operaţiunilor şi fluxurilor sale de numerar 
pentru exerciţiul financiar încheiat la aceas£ă*d8£*?32fl conformitate cu Standardele 
Naţionale de Contabilitate.
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