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Opinie cu rezerve
Noi am exercitat auditul Situaliilor financiare ale Instituliei Medico-Sanitard Publica Spitalul
Clinic Municipal,,Gheorghe Paladi" (tn continuare IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi", sau entitate),
care cuprind Bilanlul la data de 31 decembrie 2020, Situalia de Profit Si Pierdere, Situalia
Modificdrilor Capitalului Propriu qi Situalia Fluxurilor de Numerar aferente exercifiului incheiat
la 31.12.2020, precum qi un sumar al politicilor contabile semnificative qi alte informafii
explicative.

in opinia auditorului, cu exceplia efectelor posibile ale aspectelor menlionate tn pct. I din
secliunea Bazo pentru opinie cu rezerve din raportul nostru, Situaliile financiare anexate prezintd
o imagine veridicd Si completd, sub toate aspectele semnificative, asupra poziliei financiare ;i
rezultatelor operaliunilor IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Gheorghe Paladiu, preutm Si
pedormanla sa financiard ;i Jluxurile sale de trezorerie, aferente exerci{iului tncheiat la 3l
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decembrie 2020, qi sunt intocmite tn conformitate cu Standardele Nalionale de Contabilitate,

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanlelor al Republicii Moldova nr. I l8 din 06 august 2013

(cu modificdrile operate ulterior) precum Si Legii contabilitd\ii Si raportdriifinanciare nr.2B7 din

15.I2.2017.

Baza pentru opinie cu rezerve

Opinia cu rezerve a fost determinat[ de efectul unor abateri constatate, condifionate de

urmdtoarele aspecte:

. Institulia dispune de un Titlu de autentificare a dreptului delindtorului de teren cu suprafafa

de 617928 ha transmis in folosinld. Terenul gestionat nu este evaluat, documentat qi

reflectat in evidenla contabild.

Atragem atenlia qsupro constatdrii in Scrisoarea cdtre conducere, fn care se specificd
recomandarea privind evaluarea ;i reflectarea tn evidenla contabild a terenului repartizat
tnfolosinld.

. intrucdt noi am fost contractali ca auditori ai entitdfii ulterior datei efectudrii
procedurii de inventariere fapticl anuald 2020, prin urmare, nu am asistat la
inventarierea frzicd" a patrimoniului la acea datd.. Noi nu am reuSit sd acumuldm

probe de audit adecvate Si suficiente privind valoarea stocurilor delinute la acea
datd, care sunt prezentate tn Situaliile Financiare. Conducerea entitdlii ne-a
prezentat rezultatele inventorierii desJdsurate de cdtre speciali;tii intreprinderii in
anul 2020, tnsd nu delinem deplind convingere de corectitudinea soldurilor pentru
a le confirmo sou in/irma.

Alte informa{ii

Conducerea este responsabil6 pentru alte informafii. Alte informafii cuprind Raportul conducerii,
alte informalii cuprinse in raportul anual dar nu sunt incluse in Situaliile financiare qi in raportul
nostru de audit cu privire la acestea. Opinia noastrl cu privire la situafiile financiare nu acoperd
celelalte informalii qi nu exprim[m nici o forml de concluzie de asigurare, cu privire la acestea.
in legdturd cu auditul nostru al situaliilor financiare, responsabilitatea noastra este de a citi celelalte
informalii qi, in acest sens, sd ludm in considerare dacl celelalte informalii financiare prezentate
sunt veridice gi corespund cu datele din Situatiile financiare, sau cu constatdrile noastre oblinute
in cadrul auditului. Dacd in perioada misiunii de audit concluziondm c[ exista o denaturare
semnificativd a acestor alte informafii, acest fapt il raportdm conducerii.
Nu avem nimic de raportat in aceastd privinfi.

Responsabilitnfile conducerii qi ale persoanelor inslrcinate cu guvernan(a
pentru Situa{iile financiare

Conducerea institufiei este responsabil[ pentru intocmirea gi prezentarea fideld a Situa]iilor
financiare in conformitate cu Standardele Nafionale de Contabilitate (SNC) qi reglementdrile
aferente in vigoare, qi pentru un anumit nivel al controlului intem relevant pe care conducerea il
considerd relevant, pentru a permite intocmirea qi prezentarea veridic6 a Situaliilor financiare fErd



denaturdri semnificative, ca:uzate, fie de fraud6, fie de eroare. Responsabilitatea pentru
documentele primare gi centralizatoare, conturile qi registrele contabile prezentate o poartd
conducerea IMSP,,Gheorghe Paladi".

La intocmirea Situaliilor financiare, conducerea este responsabilS pentru evaluarea capacitdlii
instituliei de a-qi continua activitatea, dezvdluind, dupd caz, aspectele referitoare de incapacitatea
continudrii activitdtii, cu excepfia cazurilor in care conducerea fie intenlioneazd sd lichideze
entitatea auditatS, fie sI inceteze activitatea acesteia, sau nu are altd, alternativ[ realistd decdt sd

procedeze in aqa mod.

Persoanele insdrcinate cu guvernanfa sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare
financiard al instituliei.

Responsabilitatea auditorului pentru auditul Situa{iilor financiare

Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinie cu privire la aceste Situalii financiare, inbaza
auditului efectuat. Am realizat auditul in conformitate cu Legea privind auditul situafiilor
financiare nr.27l din 15.12.2017 qi Standardele Internalionale de Audit (SIA)

Obiectivele noastre sunt de a obline o asigurare rezonabili cd Situafiile financiare, in ansamblu,
nu sunt afectate de denaturdri semnificative,cauzate fie de fraude, fie de erori, precum qi sd emitem
un raport de audit care sd conlin6 opinia noastr[.

Asigurarea rezonabild reprezintd un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanlie a faptului c6
un audit desftqurat conform Standardelor Internalionale de Audit va detecta o denaturare
semnificativd atunci c6nd aceasta exist6. Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de eroare qi
sunt considerate semnificative dacd se poate preconiza, in mod rezonabil, cE acestea, individual
sau in ansamblu, ar influenfa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza acestor situafii
financiare.

Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu SIA, am aplicat rafionamentul profesional qi pe
parcursul auditului am menlinut scepticismul profesional. De asemenea:

r Identificlm qi evalu6m riscurile de denaturare semnificativd a situaliilor financiare,
datorate fraudei qi erorilor, proiectdm qi efectu[m proceduri de audit sensibile la aceste
riscuri, qi oblinem probe de audit suficiente qi adecvate pentru a servi cabazd,pentru opinia
noast6. Riscul de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzatd, de fraudd este mai
mare ca cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative rezultatl din eroare, deoarece o
fraudd poate implica complicitate sau fals, omisiuni inten{ionate, interpret[ri greqite,
declarafii false sau suprareglarea controlului intern;

' in scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstanlele date, analizdm
elementele de control intern relevant pentru audit, dar nu qi in scopul exprimdrii unei opinii
asupra eficienfei controlului intern al entitdfii;

' Evaluim gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate qi caracterul rezonabil al
estimirilor contabile qi a informafiilor aferente realizate de cdtre conducerea entitAfli;

r Formul[m concluzii relevante privind oportunitatea utiliz[rii de cdtre conducere a

contabilit[fiibazatepe principiul continuitdlii activitdlii qi, baz6ndu-ne pe probele de audit



oblinute, nu am identificat evenimente, condilii sau aspecte care s[ indice existenla unei

incertitudini ce ar pune la indoial5 in mod semnificativ capacitatea entit[fi de a-qi

continua activitatea conform principiului continuit[1ii. Dacd noi concluzion[m ci exist[ o
incertitudine semnificativd, suntem obligafi s5 atragem atenlia in raportul de audit asupra

prezentdrilor aferente din situaliile financiare sau, dacd aceste prezentdri sunt neadecvate,

sE ne modificim opinia. Concluziile noastre sunt bazate pe probele de audit obtinute pdna

la data raportului de audit. Cu toate acestea, careva evenimente sau condifii viitoare pot

determina entitatea s6 nu-Ei mai desfrqoare activitatea in baza principiului continuitdlii
activitdlii;

r Comunicdm persoanelor responsabile cu guvernanla, printre alte aspecte, ariaplanificatd
qi programarea in timp a auditului, precum qi principalele constatdri ale auditului, inclusiv
orice deficienle ale controlului intern pe care le-am identificat pe parcursul auditului.

Raport cu privire la alte dispozi(ii legale ;i de reglementore

ln vederea realizdrii scopului suplimentar al fondatorului, conform prevederilor pct.24 gi 25 din
Regulamentul cu privire la modul de selectare a entit[tilor de audit qi termenii de referinld pentru

auditarea situa{iilor financiare individuale ale intreprinderilor de stat/municipale qi societdtilor pe

acfiuni, in care cota statului depdqeqte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
nr. 875 din22.12.2015, entitatea a elaborat pentru anul2020, informalia privind analiza activitdfii
economico-financiare cu utilizarea indicatorilor economico-financiari, calculafi conform
formulelor de calcul prezentate in anexa la Regulamentul menlionat mai sus, cu dezvlluirea
impactului acestora asupra activitdlii entitdtii, factorilor care au generat qi care reiese din
modifi carea indicatorilor economico-fi nanciari calculafi.

Urmare verificdrii de cdtre noi a indicatorilor economico-financiari calculafi, confirmdm
corectitudinea de determinare a acestor indicatori qi validdm informalia privind analiza
indicatorilor economico-financiari Ei evaluarea privind capacitatea entitSlii de a-qi continua
activitatea, informalie ce este anexatd la Raportul nostru de audit.
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