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Situaţia rezultatului global
pentru anul încheiat
la 31 decembrie
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21,834,695
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-

1 Nota explicativă la situaţiile financiare sintetizate

Bazele de întocmire a situaţiilor financiare sintetizate
Aceste situații financiare sintetizate care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019
și situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global aferentă anului încheiat la această
dată au fost extrase integral din informația relevantă inclusă în situațiile financiare ale BC Comerţbank S.A.
(în continuare – „Banca”) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 care au fost întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară și autorizate pentru emitere la 21 aprilie 2020. Respectiv,
aceste situații financiare sintetizate sunt consecvente cu acele situații financiare
Conducerea a întocmit aceste situații financiare sintetizate pentru publicarea acestora în presă.
Din cauza naturii lor rezumate, aceste situații financiare sintetizate nu pot oferi o înțelegere completă a
performanței financiare și a poziției financiare ale Băncii. Această înțelegere poate fi obținută numai din setul complet de situații financiare ale Băncii.
Setul complet de situații financiare ale Băncii din care au fost extrase situațiile financiare sintetizate, sunt
disponibile pe pagina web a Băncii (www.comertbank.md) și la cerere la adresa str. Independenţei 1/1,
Chișinău, Republica Moldova.
Tel:+373-22-902 300

no.45B Al. Puskin Str, 4th floor

Fax:+373-22-902 301

MD-2005, Chişinău, Moldova

www.bdo.md

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA
SITUAȚIILE FINANCIARE SINTETIZATE
către acționarii BC Comerțbank S.A.
Opinie
Situațiile financiare sintetizate, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019 și
situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global pentru anul încheiat la această dată,
sunt derivate din situațiile financiare auditate ale BC Comerțbank S.A. (Banca) pentru anul încheiat la 31
decembrie 2019.
În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate anexate sunt consecvente, sub toate aspectele
semnificative, cu situațiile financiare auditate, în conformitate cu baza descrisă în nota 1.
Situațiile financiare sintetizate
Situațiile financiare sintetizate nu conțin toate prezentările cerute de Standardele Internaționale de
Raportare Financiară. Astfel, citirea situațiilor financiare sintetizate și raportului auditorului cu privire la
acestea nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate și raportului auditorului cu
privire la acestea.
Situațiile financiare auditate și raportul nostru cu privire la acestea
Am exprimat o opinie de audit nemodificată cu privire la situațiile financiare în raportul nostru din data de
21 aprilie 2020. De asemenea, acest raport include:
• Un paragraf de Evidențierea unor aspecte în care noi atragem atenția asupra notei 33 la situațiile
financiare care descriu faptul că conducerea a pregătit o analiză care arată că nu există nicio incertitudine
semnificativă referitoare la capacitatea Băncii de a continua activitatea din cauza impactului continuu
al COVID-19. Opinia noastră nu conține rezerve în legătură cu acest aspect.
• Comunicarea aspectelor cheie de audit. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza
raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor
financiare consolidate din perioada curentă.
Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare sintetizate
Conducerea este responsabilă pentru pregătirea situațiilor financiare sintetizate în conformitate cu baza
descrisă în nota 1.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la măsura în care situațiile financiare
sintetizate sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate în baza
procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul internațional de audit (ISA) 810
(Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate.

