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Raportul Auditorului Independent 

 

Către Organul Suprem de Conducere FMF 

 Chișinău, Republica Moldova 

 

Raportul privind auditul situațiilor financiare 

Opinie 

[1] Am auditat situaţiile financiare anexate ale  AO  „Federația Moldovenească de Fotbal”  (“Entitatea”), 

care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, situaţia de venituri și cheltuieli, situaţia modificărilor 

surselor de finanțare pentru exercitiul financiar incheiat la această dată,  precum și note explicative la 

situaţiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative.  

[2] Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel: 

• Activ net / Total capitaluri proprii: 193.843.129 Lei 

• Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială: 83.436.644 Lei 

• Venituri din activitatea economică: 100.484.645 Lei 

[3] În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, bilanțul 

Entității la data de 31 decembrie 2021, situaţia de venituri și cheltuieli, situaţia modificărilor surselor de 

finanțare aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Naționale de 

Contabilitate și cu Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. 

Baza pentru opinie 

[4] Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și  Legea 

271/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru.  Suntem independenți 

față de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru 

Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul 

situațiilor financiare din Republica Moldova și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform 

acestor cerințe și Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sânt suficiente și 

adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

Alte aspecte cheie de audit 

[5] Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea 

mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost 

abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra 

acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. 



Audit-Sedan SRL 

15/3 Igor Vieru street 

MD-2075, Mun. Chisinau 

Republica Moldova 

Tel.: +373 22 48 08 69 

Fax: +373 22 48 80 47 

Email: dcmi.dima@gmail.com 

 

2 
 

Acuratețea  și recunoașterea elementelor de  imobilizări corporale 

 

Aspect cheie de audit Modul de abordare în cadrul misiunii de audit 

Am considerat acuratețea și recunoașterea imobilizărilor 

corporale un aspect cheie de audit datorită  faptului că 

Entitatea are efectuate și inregistrate investitii 

semnificative în imobilizari corporale inclusiv, aferente 

obiectului Stadionul La Izvor. Acest obiect conține mai 

multe componente cu diferite durate de utilizare, a căror 

valoare depășește pragul de semnificație stabilit în 

politicile contabile ale Entității pentru delimitarea 

mijloacelor fixe de alte elemente contabile. 

Recunoașterea stadionului ca obiect unic de evidență 

sau pe componente separate necesită exercitarea unor 

judecăți profesionale cu privire la diferitele abordări 

aferente nomenclatorului obiectelor de evidență, 

deoarece au impact asupra repartizării cheltuielilor cu 

amortizarea recunoscute de entitate pe perioade de 

raportare în decursul duratei de utilizare a stadionului. 

Raționamentele și estimările aplicate de conducere în 

determinarea duratelor de utilizare au un efect 

semnificativ asupra valorii contabile nete a 

imobilizarilor corporale. Astfel, acesta este considerat 

un aspect-cheie de audit. 

- Procedurile noastre de audit au inclus, fără a se limita la 
acestea, următoarele proceduri: 

•  compararea duratelelor de utilizare ale elementelor 
stadionului alocate prin comparație cu experienta 
istorică a Entității, intelegerea noastră asupra utilizării 

viitoare a elementelor de către Entitate și prin raportare 
la politicile de amortizare aplicate de terți care 
operează active similare;     

     revizuirea caracterului rezonabil al ipotezelor privind 
duratele de utilizare pentru elemente de mijloace fixe, 
pentru intrările de imobilizari din cursul anului 2021, 

comparativ cu evaluarea efectuată in anii precedenți 
tinănd cont de practicile generale privind clasele de 
active în domeniul sportului; 

     considerarea cerintelelor SNC modificate, aplicate 
începând cu 1 ianuarie 2021 pentru determinarea 

nomenclatorului de obiecte de mijloace fixe; 

    evaluarea caracterului adecvat al prezentarilor incluse 
in situatiile financiare din punctul de vedere al 
duratelor de utilizare.   

 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 

financiare 

[6] Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în 

conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, Indicațiile metodice privind particularitățile 

contabilității în organizațiile necomerciale și pentru acel control intern pe care Conducerea Entității îl 

consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, 

cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

[7] În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Entității 

de a-și continua activitatea, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând 

contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să 

lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea  procesului de raportare 

financiară al Entității. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

[8] Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 

financiare, în ansamblu, sânt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum 

și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
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nivel ridicat de asigurare, dar nu este о garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu 

Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna о denaturare semnificativă, dacă aceasta există. 

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate 

preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale 

utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

[9] Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:  

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzată fie de frauda, 

fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe 

de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei 

denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări 

semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni 

intenționate, declarații false și evitarea controlului intern. 

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate 

circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al 

Entității.  

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile 

și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.  

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe 

baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine 

semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind 

capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine 

semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 

financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile 

noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, 

evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza 

principiului continuității activității.  

• Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv prezentările de 

informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza 

acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidelă. 

[10] Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 

programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente 

semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 

 [11] Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanță, stabilim care sunt aspectele cele 

mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, 

aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile 

sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de 

rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod 

rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări. 
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Raport cu privire la alte dispoziții legale 

 [12] Confirmăm că: 

• Opinia noastră este in concordanță cu Scrisoarea adresată managementului FMF,  emisă în data de 11 

aprilie 2022. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta față de entitatea 

auditată.  

• Nu au fost furnizate serviciile interzise, menționate la articolul 21 alineatul (7) din Legea 271/2017 privind 

auditul situațiilor financiare. 

Alte aspecte 

 [13] Conducerea Entității a analizat efectele epidemiei COVID-19 și consideră că situațiile financiare 

pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 nu sunt afectate de acest eveniment. Evaluarea realizată 

de conducerea Entității este rezonabilă la momentul emiterii prezentului raport și susține intocmirea 

situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021 pe baza unei activități continue. Programul de 

activitate pentru anul 2021 sustinut de: bugetul de venituri și cheltuieli, precum și masurile dispuse pentru 

realizarea indicatorilor previzionați, asigură continuitatea activității in urmatorul an. Probele de audit 

obținute demonstrează că planurile conducerii sunt fezabile, iar rezultatul acestor planuri vor conduce la 

continuarea activității Entității in perioada următoare. 

 [14] Acest raport, inclusiv opinia, a fost întocmit exclusiv pentru acționarii  Entității, în ansamblu, pentru 

a putea raporta acele aspecte, pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte 

scopuri. În exprimarea acestei opinii, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice alt scop 

sau față de orice altă persoană terță la cunoștința căreia poate fi adus acest raport. 

 

Partenerul misiunii de audit în baza căreia s-a întocmit acest raport al auditorului independent este 

Maria DIMA. 

Maria DIMA  Partener de audit  

înregistrat in Registrul Public al Auditorilor cu nr. 0802038 

 

În numele Audit -Sedan S.R.L., 

Înregistrată în Registrul Public al Entităților de Audit cu numărul 1903058 

str. Igor Vieru 15/3, Chișinău, Moldova 

 

15 Aprilie 2022 
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