Raportul auditorului independent
Compania «Fable, Werner & Schnittke GmbH» a efectuat un control de audit a
raportului de balanţă al оrganizaţiei «GenderDoc-M» la situaţia din 31 decembrie 2007 şi a
raportului respectiv referitor la venituri. Compania „Fable, Werner & Schnittke GmbH” a
efectuat un control de audit al raportului de balanţă al organizaţiei „GenderDoc-M”. Noi, de
asemenea, am analizat şi două raporturi financiare a proiectelor susţinute de Comitetul Helsinki
din Suedia şi realizate în anul 2007. Responsabilitatea pentru raporturile financiare revine
administraţiei organizaţiei. În funcţia noastră intră prezentarea opiniei noastre referitor la
raporturile financiare, făcute în baza controlului de audit.
Controlul de audit a fost efectuat în corespundere cu Standardele internaţionale ale
auditului. Standardele internaţionale ale auditului cer planificarea şi efectuarea controlului de
audit în vederea siguranţei că rapoartele financiare nu conţin greşeli substanţiale. Controlul de
audit include în sine o analiză selectivă a dovezilor care confirmă sumele şi datele, prezentate în
raport. Controlul de audit mai include şi evaluarea principiilor de evidenţă contabilă şi a
concluziilor deja existente a administraţiei şi, de asemenea, evaluarea prezentării generale a
raporturilor financiare. Suntem convinşi că controlul de audit efectuat de noi ne oferă o bază
plauzibilă pentru concluziile pe care le facem.
Cantitatea de mijloace rămase din proiecte nu corespunde raporturilor financiare în baza
proiectelor. Aceste mijloace constituie 549 056 lei, ceea ce e mai puţin de suma indicată în
raportul de balanţă. Suma trebuie introdusă corect în compartimentul „Venituri nerepartizate”.
După părerea noastră, cu excepţia chestiunii descrise în paragraful precedent, raporturile
financiare sus-numite oferă un tablou clar şi veridic a situaţiei financiare a organizaţiei
„GenderDoc-M” la situaţia din 31 decembrie 2007 şi a rezultatelor activităţii ei pentru un an de
zile, încheiat în corespundere cu standardele moldoveneşti a evidenţei contabile. Aceste două
rapoarte financiare de proiect reflectă în mod corect cheltuielile făcute în cadrul fiecărui proiect.
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