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RAPORT DE AUDIT
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SRL "Runat-Audit", a fost desemnata de catre beneficiar sd efectueze auditul financiar seneral

pentru perioada ianuarie-decembrie 20I 5.

Scopul auditului general

Scopul auditului al organizalrei reprezint[ expunerea opiniei asupra situaliei contabilitdlii gi

managementului financiar, asupra veridicitalii reflect[rii in darile de seamd contabile gi fiscale a

situaliei reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie - 31 decembrie 2015.

Auditul financiar general aI organrza\tei a fost efectuat in conformitate cu Standardele

Internalionale ISA 800, cu legislalia Republicii Moldova in vigoare gi Standardele Internationale de

Audit, Codul privind conduita profesionald a auditorului gi contabililor din Republica Moldova, etc.

in cadrul auditului general s-a examinat tinerea evidenlei contabile qi intocmirea ddrilor de

seam5. contabile in ponformitate cu Standardele Internalionale de Audit ISA 800, cu Standardele

Nalionale de Contabilitate Ei Indicaliile Metodice privind particularitalile contabilitalii in
organizatiile necomerciale, reflectarea in darile de seamd contabile gi fiscale a situaliei reale.

Confirmdm c[ facem parte dintr-un organism recunoscut pe plan interna]ional, organism de

supraveghere a efectudrii auditului cu respectarea standardelor de audit in vigoare (ACAP).

Resp ons abilitate a conducerii " C entrul p entru Jurnalism Indep endent I. p "

Conducerea "Centrul pentru Jurnalism Independent 1.P." este responsabild pentru intocmirea

raportului f,tnanciar, in conformitate cu cerintele contractului de finantare sus numit, pentru

rapotlatea financiard, precum qi pentru controlul intern pe care conducerea il considerd necesar

pentru pregdtirea raportului financiar, la rindul sau acesta sa nu conlind denatur[ri semnif,rcative,

datorate fraudei sau erorii.
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SRL "Runat-Audit", a fost desemnata de catre beneficiar sd

pentru perioada ianuarie-decembrie 20I 5 .

efectueze auditul financiar seneral

Scopul auditului general

Scopul auditului al organrzalrei reprezintd expunerea opiniei asupra situaliei contabilitdlii gi

managementului financiar, asupra veridicitalii reflect[rii in darile de seamd contabile si fiscale a

situaliei reale pentru perioada de activitate I ianuarie - 3 1 decembrie 201 5.

Auditul f,tnanciar general al organrza\rei a fost efectuat in conformitate cu Standardele

Internalionale ISA 800, cu legislatia Republicii Moldova in vigoare gi Standardele Internationale de

Audit, Codul privind conduita profesionald a auditorului qi contabililor din Republica Moldova, etc.

in cadrul auditului general s-a examinat tinerea evidenlei contabile gi intocmirea ddrilor de

seam5" contabile in ponformitate cu Standardele Internalionale de Audit ISA 800, cu Standardele

Na{ionale de Contabilitate Ei Indica}iile Metodice privind particularitalile contabilitalii in
otganizatiile necomerciale, reflectarea in darile de seamd contabile gi fiscale a situaliei reale.

Confirm[m c[ facem parte dintr-un organism recunoscut pe plan interna]ional, organism de

supraveghere a ef'ectudrii auditului cu respectarea standardelor de audit in vigoare (ACAP),

Resp o ns abilitatea conducerii " C entr ul p entru Jurnnlism Inilep enclent I. P "

Conducerea "Centrul pentru Jurnalism Independent 1.P." este responsabild pentru intocmirea

raportului financiar, in conformitate cu cerintele contractului de finantare sus numit, pentru

tapotlarea financtarl, precum qi pentru controlul intern pe care conducerea il considerd necesar

pentru pregdtirea raportului financiar, la rindul sau acesta sa nu conlinf, denaturdri semnifrcative,

datorate fraudei sau erorii.
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Resp o ns a b ilit ate a a udito r ul ui

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la raportul financiar pe baza

auditului exercitat. Am efectuat auditul, in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit (cu

aplicarea ISA 800). Aceste standarde cer pregatire profesionala, conlin

cerinfe etice, sa fie efectuata planificarea Ei efectuarea auditului pentru a obline o asigurare

rezonabild cd raporlul financiar este liber de denaturare semnificativd.

Planificarea auditului

Auditorul a planificat lucrul astfel, incdt verificarea efectivl a cheltuielilor sd fie indeplinit[.

Auditul include diverse masuri pentru a obtine probe de audit ce suslin sumele Ei informaliile

prezerftate in darile de seama raportate. Auditorul a constituit probe in sprijinul raportului gi se

confirma faptul ca raportul financiar pentru anul 2015 a fost intocmit cu respectarea cerintelor

legislatiei Republicii Moldova.

Auditul include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile utilizate gi aplicarea acestora de c[tre

administralie gi estimdrile semnificative lbcute de cdtre conducere la pregdtirea raportarii financiare,

precum Ei evaluarea prezentdrii de ansamblu a informaliilor in raport financiar.

Noi credem c[ probele de audit oblinute cuprind documentare suficientd Ei adecvatA pentru

suslinerea opiniei noastre.

Opinie

in opinia noastra, raporlul f,rnanciar corespunde, in toate aspectele semnificative, cu conturile

organrzaliei, corespunde bugetului Ei oferd, in toate aspectele semnificative, o imagine fidela gi

corectd:.

Jinem sa mentionam cd raporlul financiar a fost intocmit in conformitate cu prevederile

Standardelor Nationale de contabilitate. Prezentul ranort de audit este destinat conducerii "Centrul

pentru ,Iurnalism Independent I.P. " .

Certificam prin prezenla ca situatia financiara "Centrul pentru Jurnalism Independent 1.P."

inclusiv (venituri si cheltuieli) este exacta, reala si justificata prin documente justificative adecvate

si certifrcam de asemenea, ca cheltuielile eligibile au fost efectuate in concordanta cu prevederile

contractelor de hnantare existente in 2015.
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Prezentul raport de audit ofera o

contabilitatea contractorului si decontate

anului.

imagine clara si fidela asupra cheltuielilor inregistrate in

la Centrul pentru Jurnalism Independent I.p. in perioada

Noi recomandam ca raportul sa fie aprobat db catre conducerea "Centrul pentru Jurnalism
Independent LP." .

Raportul a fost intocmit in 2 exemplare in limba romina.

Administrator SRL,,Runat-Audit', :

mun. Chisinau

2016
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