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Raportul auditorului independent
către Consiliul de administraţie al ÎS „Medisan"

1. Am auditat rapoartele financiare anexate ale ÎS „Medisan" (Entitate), care cuprind

situatia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015, situatia contului de profit si

pierderi, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie,

incheiata la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note

explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru rapoartele financiare

2. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii

financiare in conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, si pentru acel

control intern pentru care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea

situaţiilor financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda,

fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii

financiare pe baza auditului nostru. Am desfasurat auditul in conformitate cu

Standardele International de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerinţele

etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obţinerii de denaturări

semnificative.

Un audit implica desfasurarea de procedeuri in vederea obţinerii de probe de audit cu

privire la valorile si prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depinde

de raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare

semnificativa a situaţiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea

acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru

intocmirea de către entitate si prezentarea fidela a situaţiilor financiare in vederea

conceperii de procedure de audit care sa fie adecvate cirscumstantelor, dar nu cu scopul

exprimării unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit
include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a

caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum si

evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente si adecvate pentru a

furniza o bazapentru opinia noastra de audit.
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Opinia de audit

4. In opinia noastra, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidela, in toate aspectele

semnificative, a poziţiei financiare a ÎS „Medisan" la data de 31 decembrie 2015,

precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru
exerciţiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Standardele Naţionale de

Contabilitate.

Observaţii

Informaţia prezentată în acest paragraf nuafectează opinia exprimată, dar atragem

atenţia utilizatorilor asupra următoarelor aspecte

5. La data de 31 decembrie 2015 existau indici, care indicau necesitatea deprecierii
investiţiilor financiare (activitatea intrerupta a Sanatoriului Sanatatea (Sergheevca,

Ucraina); subsidierea substanţiala a acestuia sub forma de imprumuturi din partea

Medisan. Insa la finele anului auditat Entitatea nu a efectuat nicio analiza cu privire la

valoarea justa a investiţiilor, care au fost prezentate la o valoare contabila neta de

31.521,6 mii lei, inclusiv imprumuturi 1921,6 mii lei, asa cum este descris inNotele la
situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015. Tinind

cont de situatia de criza in care se afla Sanatoriul, in cazul privatizării acestuia, Entitatea

risca sa suporte pierderi din nestingerea imprumuturilor acordate, iar sumele rezultate

din privatizare, necesitind sa fie transferate direct bugetului.

6. Situatia financiara pentru viitorul previzibil ar putea inregistra un declin

semnificativ, cauzele principale fiind de ordin atit intern, cit si extern, inclusiv

dependenta semnificativa de unicul furnizor de servicii (Sanatoriul Moldova),

incertitudineapolitica si nesiguranţamediului extern.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv Consiliului de administraţie in ansamlu. Auditul
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta fondatorului acele aspecte, pe care trebuie sa

le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de

lege, nu acceptam si nune asumam responsabilitatea decit fata de Entitate pentru auditul
nostru, pentru acest ra ' ' ita.
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