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Raportul auditorului independent
privind rezultatele auditului situafiilor financiare
consolidate ale I.M."Orange Moldova" S.A. pentru perioada
0L ianuarie -3L decembrie 2021
Opinie

in

conformitate cu prevederile contractului nr.l8 din 22.07.2021 privind exercitarea
auditului, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" S.R.L., a exercitat auditul situaliilor
financiare consolidate ale IM"Orange Moldova" S.A. (in continuare "societate" sau
"Companie") qi ale intreprinderilor afiliate (Grupul) "Orange Systems" S.A., "Sun
Communications" SRL, SC "Voxtel- Imobil" SRL ladatade 31 .12.2021.

Am auditat Situaliile financiare consolidate ale IM "Orange Moldova" S.A., qi ale
entitdlilor afiliate, care cuprind situaliile consolidate: a poziliei financiare (Bilanful
consolidat), rezultatului global (situalia de profit qi pierdere), fluxurilor de numerar,
modificdrilor capitalurilor proprii aferente exerciliului incheiat la situa{ia din 31
decembrie 202I Ei notele la situaliile financiare consolidate, inclusiv un sumar al
politicilor contabile semnificative qi alte informalii explicative.

in opinia noastri, Situa{iile financiare

consolidate la situa{ia din 31 decembrie
2021anexate, oferl o imagine corectl qi fidelI, sub toate aspectele semnificative cu
privire la pozi{ia financiari consolidatd a Grupului fM "Orange Moldova" S.A.,
performanfa sa financiari consolidati, qi fluxurile sale de numerar consolidate,
aferente exerci{iului incheiat la datd respectivi in conformitate cu Standardele
Nafionale de Contabilitate qi legisla{ia Republicii Moldova.
Baza pentru opinie

Am desftEurat auditul in conformitate cu Standardele Intemalionale de Audit (SIA).
Responsabilitatea noastrd in conformitate cu aceste standarde este descrisd detaliat in
secliunea "Responsabilitatea auditorului intr-un audit al situa{iilor financiare
consolidate" din acest Raport. Suntem independenfi in raport cu entitdjile auditate,
conform cerin{elor Codului Etic al Profesioniqtilor Contabili aplicabil auditului
Situaliilor financiare consolidate in Republica Moldova, qi am indeplinit
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Ei

alte atribulii

etice in conformitate cu aceste cerinfe. Considerdm cd probele de audit pe care le-am
ob{inut sunt suficiente Ei adecvate pentru afvmiza obazdpentru opinia noastrd de audit.
Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit s6nt acele aspecte care in baza rafionamentului nostru
profesional a avut ce-a mai mare importan{I pentru auditul Situafiilor financiare
consolidate din perioada curenti. Aceste aspecte au fost abordate in contextul
auditului Situa(iilor financiare consolidate qi formarea Opiniei asupra acestora qi
nu oferim o Opinie separati.
u

) Evaluarea continuitd(ii activitd(ii Grupului

- Situaliile financiare consolidate sunt supuse unor anumite cerinle de reglementare
privind capitalul, care sunt elemente cheie pentru a stabili capacitatea Grupului de a-gi
continua activitatea. Am identificat cd, cea mai importantd prezumlie in evaluarea
capacitdlii Grupului de a-Ei continua activitatea a fost profitabilitatea viitoare
prognozatd a veniturilor ca determinant cheie al poziliei de capital prognozat Calculele
care justificd evaluarea impun conducerii sd realizeze ra\ionamente foarte subiective qi
sd ajusteze cifrele contabile pentru a rcflecta cerinlele de reglementare stipulate in
componenfa cadrelor de reglementare aplicabile. Calculele se bazeazd pe estimdri ale
performanlei viitoare gi sunt fundamentale pentru evaluarea adecvdrii bazei adoptate
pentru pregdtirea Situaliilor financiare. De aceea am alocat un efort semnificativ,
inclusiv timpul specialigtilor cu vechime din echipa noastrd de audit, pentru evaluarea
adecvdrii acestei prezumfii.
Pe baza probelor de audit ob{inute, auditorul a concluzionat cI nu existl o
incertitlrdine semnificativi cu privire la evenimente sau condi{ii, care ar putea
genera indoieli semnificative privind capacitatea entitifii de a-$i continua
activitatea, in conformitate cu ISA 570 (Revizuit).
b) Recunoa;tereo venit

urilor

-

Venitul qi profitul recunoscute in anul respectiv,rezultate din vdnzareamdrfurilor
gi prestarea serviciilor depind de evaluarea adecvatd pentru a stabili dacd fiecare contract
pe termen lung este legat sau separat de contractul pentru vdnzarea mdrfurilor gi
prestarea serviciilor. Dat fiind cd aranjamentele comerciale pot fi complexe, se aplicd
un rafionament semnificativ la selectarea bazei contabile infrecare caz.

in

opinia noastri, recunoagterea veniturilor este semnificativl pentru audit,
deoarece Grupul ar putea contabiliza incorect vinzarea mirfurilor gi serviciilor
prestate qi acordurile pe termen lung ca pe un singur aranjament in contabilitate.
Responsabilitd(ile conducerii Ei ale persoanelor responssbile cu guvernan(d pentru
S it ua(iile Jin an ciar e c o ns o lidat e.
Conducerea este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fidelE a acestor Situajii
financiare consolidate in conformitate cu legislafia Republicii Moldova qi pentru acel
control intefn pe care conducerea il considerb necesar pentru a permite intocmirea de
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Situalii financiare consolidate care sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fte
de fraud6, fie de eroare.

La intocmirea Situafiilor financiare consolidate, conducerea este responsabild pentru
evaluarea capacitSlii Grupului de a-gi continua activitatea, pentru dezvdluirea de
informalii adecvate cu privire la continuitatea activitdlii, precum gi raportarea pebaza
principiului continuitdlii activitAtii, cu excep{iacazuluiin care conducereainten[ioneazd"
sd lichideze Grupul, sd inceteze activitdlile sale sau in cazul in care nu are nicio altd
alternativd reald, decdt lichidarea sau incetarea activitdtii.
Persoanele responsabile cu guvernanld corporativd sunt responsabile pentru
supravegherea procesului de raportare financiard al Grupului.
Responsabilitd(ile uuditoruluitntr-un uudit al Situa(iilorJinanciare consolidate.
Obiectivele noastre constau in obfinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in care
Situaliile financiare consolidate, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative,
cauzate fie de fraudd, fie de eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului care
include opinia noastrd. Asigurarearczonabild reprezintd un nivel ridicat de asigurare,
dar nu este o garanlie a faptului cd un audit desfbEurat in conformitate cu ISA-urile va
detecta intotdeauna o denaturare semnificativd,, dacd aceasta existS. Denaturdrile pot fi
cauzate fie de fraud6, fie de eroare gi sunt considerate semnificative dacd se poate
preconiza. in mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile
economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor Situalii financiare consolidate.
Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Interna{ionale de
Audit (SIA), noi aplicim rafionamentul profesional gi men{inem scepticismul
profesional pe parcursul auditului. Suplimentar, noi efectuim urmitoarele:

o

Identificdm gi evaludm riscurile de denaturare semnificativd a Situaliilor
financiare consolidate, cauzate fie de fraudS, fie de eroare; stabilim qi efectudm
procedurile de audit ca rdspuns la aceste riscuri; oblinem probe de audit suficiente qi
adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
Riscul de nedetectare aunei o denaturbri semnificative cauzate de fraudb este mai ridicat
decdt riscul de nedetectare a unei denaturiri semnificative cauzate de eroare, deoarece
frauda poate presupune in{elegeri secrete, fals, omisiuni intenJionate, declarafii falce qi
evitarea contro lului intern.

.

Obtinem o inlelegere a sistemului de control intem relevant pentru audit, in
vederea elabordrii procedurilor de audit corespunzdtoare in circumstanlele date, ftr6" a
avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitSlii controlului intern al Entitefli.

e

Evaludm gradul de adecvare al politicilor contabileutilizate, caracterul rezonabil
al estimdrilor contabile si dezvdluirea corespunzdtoare a informafiilor intocmite de
conducere;

o Formdm concluzia cu privire la gradul de adecvare privind mdsura in care se
justificb aplicarea principiului continuitdjii activitltlii, precum qi pe baza probelor de
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evenimentele sau condiliile care pot genera incertitudini considerabile asupra capacitillii
Societdfii de a desftqura activitateain mod continuu. in cazul in care concluziondm cd,
existd o incertitudine semnificativd, trebuie sd atragem atenlia in raportul nostru la
prezentdrile de informalii corespunzitoare in Situaliile financiare consolidate, sau in
cazul in care o astfel de dezvdluire este inadecvatd, sd modificdm opinia noastrd.
Concluziile noastre sebazeazd pe probele de audit oblinute pdnd la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimentele sau condifiile viitoare pot duce la faptul cd
entitatea iEi va pierde capacitatea de a continua sd funclionezeinmod continuu.

o

Noi asigurdm o interacliune informalionald cu cei responsabili pentru guvemanja
corporativd, aducdnd in atenlia lor, printre altele, informalii 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.
Acest raport este adresat exclusiv Asocialilor Grupului in ansamblu. Auditul nostni
a fost efectuat pentru a exprima o opinie cdtre Asocialii Grupului cu privire la aspectele
semnificative pe care trebuie sa le conlind un raport de audit al Situafiilor financiare
consolidate qi nu in alte scopuri, in mdsura permisd de lege, nu acceptdm gi nu ne
asumdm responsabilitatea decAt fald de Grup Ei de Asocialii acestuia in ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia format6.

n Prisicaru
ChiEindu, Republica Moldova,
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