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Licenfa seriaA MMll nr.020704 din 23.03.2011

Republica Moldova

Godul Fiscal 1003600066495

RAPORTUL AUDITORULUI
FUNDATIEI ELVETIENE,,HEKS'"
CONSILIULUI ASOCIATIEI,
ORGANULUI EXECUTIV
Societatea de audit,,Valaudit" SRL inbaza contractuluinr.04ll3 din 02maftie
2013, licenjei seria A MMII m.020704 din 23 martie 2011, a auditat bilanJul
contabil al Asocialiei Obqteqti Centru de Asistenld Socio - Medicald la Domiciliu
<CASMED>>, pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2012, precum $i
rapoartele de profit gi pierderi, privind capitalul propriu, privind fluxul mijloacelor
bdnegti pentru anul incheiat la aceastd dat6, politica de contabilitate qi alte informaJii explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru intocmirea raportului financiar
(situatiilor financiare) pentru anul 2012
Conducerea Asocialiei Obqteqti Centru de Asistenld Socio - Medicald la
Domiciliu <CASMED>>, este responsabild de intocmirea acestui Raport financiar
(anexat) in conformitate cu Legea Contabilitdfli nr.113-XU din 27 aprilie 2007,
Standardele Nafionale de Contabilitate gi pentru acel control intern pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea raportului financiar care
este lipsit de denaturdri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinie cu privire la acest raport
financiar pe baza auditului nostru. Am desfbqurat auditul in conformitate cu
Standardele IntemaJionale de Audit. Aceste standarde prevdd conformitatea cu cerinlele etice gi planificarea, desftqurarea auditului in vederea oblinerii asigurdrii
rezonabile cu privire la mdsura in care situaliile financiare sunt lipsite de denaturdri semnificative.
Un audit implicd desfdqurarea de proceduri adecvate circumstanfelor, pe bazd de
testdri a inregistrdrilor contabile, care sd justifice cifrele, dovezile in vederea
oblinerii de probe de audit cu privire la valorile qi prezentdrile din raportul
financiar. Proceduril'e selectate depind de raJionamentul auditorului, inclusiv de
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a raportului financiar, cauzatd" fte
de fraud6, fie de eroare. in efectuarea acelor evaludri ale riscului, auditorul ia in
considerare controlul intem relevant pentru intocmirea de cdtre entitate a raportului
financiar, in vederea conceperii de proceduri de audit care sd fie adecvate
circumstanlelor, dar nu cu scopul exprimdrii unei opinii cu privire la eficienla
controlului intern al entitdlii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de
corespundere a politicii de contabilitate pentru perioada auditatd gi a caracterului
rezonabil al estimdrilor contabile efectuate de cdtre conducere, precum qi evaluarea
pr ezentdrii rap ortului fi nanciar.

Asociafia obgteasci Centrul de Asistenfi Socio-Medicall la Domiciliu ,,CASMED"

Raportul auditorului

Credem cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi adecvate
pentru a fumiza o bazd pentru opinia noastrd de audit.

Pninie
In opinia noastrS, Raportul financiar oferd o imagine corectd qi fideld cu privire
lapozilia financiard a AsociaJiei Obqteqti Centru de Asistenld Socio - Medical5 la
Domiciliu <CASMED> la data de 31 decembrie 2072, qi la performanla sa
financiard gi fluxurile sale de mijloace bdneqti aferente exerciliului incheiat Ia acea
datd, in conformitate cu Legea contabilitdjii m.I23-XVI din 27 apilie 2007,
Standardele Nalionale de Contabilitate, Indicaliilor metodice privind
p articularitdtil e contab i I itdlii in organ izatiile necomerc iale.
FinanJdrile cu destina{ie speciald acordate de cdtre ReprezentanJa HEKS
Moldova conform bugetului aprobat pe anul 2012 au fost urtilizate conform
destinaliei.
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