№ 1 (126), 2017

pres
Ediţie specială
DAAC Hermes

1

ziarul acţionarului

Darea de seamă
a Consiliului
DAAC Hermes grup S.A.
a. 2016

2

RAPORTUL
ANUAL
al Comisiei
de Cenzori

2

Raportul anual
financiar al Societăţii
conform totalurilor
activităţii în a. 2016

3

№ 1 (126), 2017
ISSN 1857-1288

Raportul anual
Concluzia
DAAC Hermes grup S.A.
de audit
DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016

3

4

CANDIDAŢII
ÎN MEMBRI
AI CONSILIULUI

5

Proiectul deciziei

AGA

5

Î N A TE NŢ I A
A C Ţ I O N A R I LO R
ÎÎn baza deciziei Consiliului Societăţii din 19 aprilie, 2017, organul
executiv „DAAC Hermes grup” S.A. anunţă desfășurarea adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”DAAC Hermes grup” S.A., la 26
mai, 2017, ora 11.00, în incinta Palatului de cultură a feroviarilor, amplasat pe adresa: mun.Chişinău, str.Decebal, 2.

ORDINEA DE ZI:

RAPORTUL

PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI DE SUSŢINERE
A ACŢIONARILOR ÎN ANUL 2016
Fondul de susținere a acționarilor nevoiași DAAC Hermes grup S.A. a fost creat
în vara anului 2012.
De atunci, prin deciziile adunărilor generale anuale ale acționarilor, Fondului
în cauză i se alocă mijloace pentru acordarea de ajutoare materiale. Aceste mijloace sunt gestionate de un Consiliu format din 5 persoane, numite de Consiliul
Societății, care se întrunesc în ședință o dată pe lună și examinează cererile parvenite de la acționari. Sumele, pe care solicitanții le primesc ca ajutor material
din Fondul de susținere a acționarilor nevoiași, sunt mai mari decât cele care au
fost calculate ca dividende la acțiuni, totuși acest ajutor este, din păcate, mai
mic decât ne-am dori noi toți să fie. Cauza principală este faptul, că solicitanți
sunt foarte mulți, în spatele fiecărei cereri de ajutor se află o soartă, o situație
complicată, o boală, alte motive, iar mijloacele alocate de adunarea generală a
acționarilor sunt limitate.
Să apelăm la cifre: în total, conform deciziei adunării generale a acționarilor din
31 mai, 2016 Fondului de susținere a acționarilor i-au fost alocați 200 000 lei.
Iată cum au fost gestionați acești bani:
În perioada de gestiune la Consiliul Fondului au parvenit 508 cereri, de ajutor
material au beneficiat 321 acționari. În anul 2016 suma totală a ajutoarelor materiale acordate acționarilor a fost de 168 439 lei.
Toate deciziile Consiliului Fondului de susținere a acționarilor sunt fixate în
procesele verbale ale ședințelor respective, doritorii pot lua cunoștință de ele în
oficiul central al Companiei.
Pentru informare: în total, de la crearea Fondului de susținere a acționarilor
nevoiași (în perioada 20.07.2012 până în prezent) au fost depuse peste 2500 de
cereri de acordare a ajutorului material. Suma totală a ajutoarelor acordate în
acest răstimp este de 572 212 lei.

1.

Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii conform
rezultatelor activităţii în anul 2016.

2.

Aprobarea dării de seamă financiare conform rezultatelor activităţii
societăţii în anul 2016.

3.

Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.

4.

Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susţinere a acţionarilor nevoiași ”DAAC Hermes grup” S.A. conform totalurilor activităţii în anul 2016.

5.

Cu privire la repartizarea beneficiului, obţinut în anul 2016. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului anului 2017.

6. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Societăţii.
7.

Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului Societăţii şi a Comisiei de Cenzori.

8.

Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.

9. Aprobarea organizaţiei de audit a Societăţii şi stabilirea mărimii remunerării serviciilor ei.
10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi a Secretarului adunării generale de către Comisia de Cenzori a Societăţii.
Înregistrarea acţionarilor: 8.30 - 10.45;
Începutul adunării - 11.00.
Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acţionarilor DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării
din 19 aprilie, 2017.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a
adunării generale pe adresa mun. Chişinău, Calea Ieşilor, 10, începând cu
16 mai, 2017, adresându-se dnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între
orele 16.00 – 17.00. Relaţii la telefonul 022 75 -59-32.
Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de
identitate, certificatul pe acţiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot
– procura autentificată în ordinea stabilită.
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ziarul acţionarului

DAREA DE SEAMĂ

a Consiliului DAAC Hermes grup S.A.
conform totalurilor activităţii în a. 2016
Lа 01.01.2016 capitalul social al
societății pe acțiuni DAAC Hermes
grup era de 72 675 153 lei, divizat
în 72 675 153 acțiuni simple cu nominalul de 1 leu fiecare. 52,59% din
acțiunile Societății aparțin acționarilorpersoane fizice, iar 47,41% – unor persoane juridice.
La ziua închiderii registrului
acționarilor Societății în vederea convocării adunării generale anuale a
acționarilor, numărul acționarilor
DAAC Hermes grup S.A. era de 90 274
persoane.
Pe parcursul perioadei de gestiune,
Consiliul Societăţii a ţinut în permanenţă la control activitatea organului
executiv. Ședinţele Consiliului au fost
ţinute cu regularitate, în cadrul lor fiind
discutate chestiuni vitale pentru activitatea normală a societăţii pe acţiuni
DAAC Hermes grup.
În total, în perioada de gestiune au
avut loc 6 ședinţe ale Consiliului. În cadrul
lor au fost examinate chestiuni, ce ţin de
activitatea Societăţii. Printre acestea:
• Au fost examinate și aprobate rapoartele trimestriale și cel anual
al Comitetului de conducere;
• A fost aprobat devizul de cheltuieli al Societăţii în perioada de
gestiune;
• A fost examinată și aprobată ordinea de zi a adunării de rând
anuale generale a acţionarilor.
La fel, au fost discutate toate
materialele pentru ordinea de
zi a adunării, care urmează să fie
aprobate astăzi de către Dumneavoastră;
• Periodic, a fost examinat mersul procesului de achitare a di-

•

videndelor neridicate de acţionari
în timp util, precum și informația
privind activitatea Fondului de
susținere a acționarilor nevoiași.
În permanență s-a efectuat analiza
stării de lucruri la întreprinderile investite și elaborate măsuri în vederea dezvoltării continue a acestor
întreprinderi.

Vom începe cu acele activități, acel
volum de muncă, care se referă nemijlocit
la acționari, proprietarii acțiunilor DAAC
Hermes grup. Lucrul cu acţionarii constituie un capitol aparte în activitatea Consiliului.Vom specifica următoarele direcţii
de activitate:
• Corespondenţa regulată cu acţionarii, care s-au adresat în scris către
conducerea Societăţii;
• Activitatea serviciului de informaţii, graţie căruia acţionarii pot primi răspunsuri orale la întrebările
puse. Numărul de telefon al serviciului informații – 75-98-54 este
bine cunoscut acționarilor, ei pot
apela la acest serviciu ori de câte
ori au nevoie;
• Săptămânal, la ora stabilită, conducerea Societăţii pe acţiuni a primit
acţionarii în audienţă;
• S-a efectuat și mai continuă achitarea dividendelor, calculate în anii
precedenţi și neridicate, din varii
motive, de către acționari;
• Dările de seamă privind activitatea
Societăţii au fost publicate, în conformitate cu stipulările legislative,
în ziarul «Capital Market», precum
și “DAAC Hermes pres”;
• Societatea pe acţiuni a colaborat
cu ziarul acţionarului „DAAC Her-

CONCLUZIA

Comisiei de cenzori în urma controlului Societăţii pe acţiuni
DAAC Hermes grup pentru anul 2016
c/f 1002600012163
Comisia de cenzori în componenţa dlor
T.Afonina, S.Culciţchii, C.Vacaric, aleasă la 24
mai, 2013 de către adunarea generală anuală a acţionarilor DAAC Hermes grup S.A., a
efectuat controlul activităţii financiar-economice a Societăţii în perioada 1 ianuarie,
2015 - 31 decembrie, 2016 .
Controlul a fost efectuat în așa fel, ca
să existe certitudinea că informaţia privind
procesele economice și rezultatele activităţii
financiare a fost formată corect.
În procesul efectuării controlului, s-a
atras atenţia la următoarele:
- veridicitatea formării informaţiei privind
procesele economice și rezultatele financiare ale Societăţii;
- legalitatea deciziilor, luate de conducerea Societăţii, privind respectarea legislaţiei în vigoare și a Statutului Societăţii;
- legalitatea contractelor, încheiate în
numele Societăţii, și a tranzacţiilor efectuate;
- asigurarea integrităţii bunurilor materiale și a evidenţei lor.
Pe parcursul controlului, Comisiei i-au
fost puse la dispoziţie: procesele-verbale
ale ședinţelor Consiliului Societăţii; ordinele, emise de către Societate în anul de ges-

tiune, politicile contabile pentru înregistrările
contabile și fiscale ale companiei, contractele,
încheiate în numele Companiei, avizul inventar,
evidenţa contabilă.
Responsabili pentru activitatea financiareconomică a societăţii pe acţiuni DAAC Hermes
grup în a. 2016 au fost:
Directorul general - Iurie Moroșan
Director financiar - Tatiana Calinina.
În conformitate cu decizia Camerei Înregistrărilor de Stat din 31.05.2007, DAAC
Hermes grup S.A. este succesorul de drept al
FNIP DAAC-Hermes.
DAAC Hermes grup S.A. desfășoară următoarele genuri de activitate: consulting în problemele administrării întreprinderilor, intermedieri financiare, creditare, etc.
Comisia a concluzionat:
- Activitatea financiar-economică a Societăţii
s-a efectuat în cadrul legislaţiei în vigoare și
în conformitate cu Statutul Societăţii;
- Deciziile, luate de Consiliul Societăţii în perioada de gestiune, sunt în competenţa lui
și nu contravin actelor normative și Statutului Societăţii;
- Analiza evidenţei contabile denotă veridicitatea evidenţei operaţiunilor economice; ra-

mes рres”, care oferă cititorilor săi
informaţia deplină privind activitatea întreprinderii.
Pe scurt despre chestiunea care interesează acționarii în mod deosebit –
achitarea dividendelor. Cunoașteți, că
prin deciziile adunărilor generale ale
acționarilor Societății, în anii 2009-2016
dividende spre plată nu au fost anunțate.
Totuși, dat fiind că din motive ce nu depind de noi nu toți acționarii și-au ridicat
veniturile în timp util, Consiliul a decis să le achite dividendele anului 2008
acelor acționari, care se vor adresa cu o
asemenea rugăminte. Iată de ce noi în
permanență am ținut această chestiune
la control. Și pe parcursul perioadei de
gestiune achitarea dividendelor nesolicitate la timpul cuvenit a continuat în sala
de audiență publică DAAC Hermes grup
S.A. de pe Calea Ieșilor, 10.
În particular, pe parcursul anului 2016
aici au fost achitate dividende în sumă
de 11 865 lei. Amintim, că Legea privind Societățile pe acțiuni stipulează, că
acționarii pot revendica veniturile calculate la acțiunile lor timp de trei ani de la
anunțarea acestora spre plată. Iată de ce
după expirarea acestui termen, dividendele au fost achitate din contul profitului
net al Societății.
Pe parcursul perioadei de gestiune,
Consiliul DAAC Hermes grup S.A. a lucrat
la fel de activ și cu contragenţii Societăţii:
- Registratorul independent Registrator – Centru, care activează în
baza stipulărilor legislative și a contractului semnat.
- Auditorul Audit-Real S.R.L.,care
a efectuat controlul de audit în
conformitate cu cererile legislaţiei

portul anual a fost întocmit în volum deplin,
conform formelor existente;
- Calculul contului de profit și pierderi este
bazat pe evidenţa veniturilor reale și a cheltuielilor reale, și confirmat prin documente
relevante;
- Bunurile Societăţii au fost utilizate în strictă
conformitate cu deciziile Consiliului Societăţii.
Capitalul social al Societăţii în perioada de
gestiune nu a fost modificat și a constituit la începutul perioadei de gestiune, ca și la sfârșitul
acesteia, 72 675 153 lei.
La 31 decembrie, 2016 portofoliul
investițional «DAAC Hermes grup» S.A. includea 29 întreprinderi cu valoarea de bilanț
170 195 252 lei. Inclusiv:
- acțiuni ale emitenților - 24 pachete,
108 754 683 lei,
63,9%;
- cote-părți ale S.R.L.
- 5 cote-părți,
61 440 569 lei,
36,10%.
În perioada de gestiune capitalul de rezervă
a fost majorat în conformitate cu decizia adunării generale a acționarilor cu 106 231 lei și a
constituit la 01.01.2017 2 873 168 lei.
În a. 2016 din Fondul de susținere a
acționarilor nevoiași au fost utilizați 168 439 lei.
Datoriile debitoare ale societății «DAACHermes grup» alcătuiau la 01.01.17 20 868 250
lei. În fond, acestea sunt formate din împrumuturi și angajamente de procurare a valorilor mobiliare ale diverșilor emitenți.

-

și a confirmat bilanţul Societăţii
pentru anul 2016 .
Compania financiară DAAC-Invest S.A. – tranzacţiile cu valorile noastre mobiliare la Bursa de
valori a Moldovei sunt încredinţate anume acestei companii.

Trebuie să subliniez, că Societatea
a semnat cu fiecare dintre contragenţii
numiţi contracte, reieșind din stipulările legislative, iar Consiliul a fost mereu
foarte atent la respectarea condiţiilor
acestor contracte, inclusiv îndeplinirea
devizului de cheltuieli. Practic, la fiecare ședinţă a Consiliului, era audiată și o
informaţie în acest sens.
Stimați acționari!
Cifrele concrete privind veniturile
obținute și cheltuielile suportate de
Societate în a.2016 vor răsuna în raportul financiar, dar și în cel al Comisiei de
cenzori a Societății. Aceste cifre sunt
publicate și în paginile ziarului DAAC
Hermes pres, astfel că fiecare dintre
Dumneavoastră le poate analiza.
În concluzie, vă asigur, că Consiliul
DAAC Hermes grup S.A., împreună cu
Comitetul de Conducere al Societății
au făcut tot posibilul pentru a asigura
un rezultat economic pozitiv conform
totalurilor activității în anul 2016. În
pofida condițiilor politice și economice
complicate, create în țara noastră de
criza aprofundată, DAAC Hermes grup
S.A. a încheiat anul 2016г. Cu un rezultat pozitiv. Vă chem să aprobați darea
de seamă a Consiliului și rezultatele financiare ale Societății în a. 2016.

Datoriile creditoare pe termen scurt ale
societății «DAAC Hermes grup» la 01.01.2017
alcătuiau 21 613 438 lei.
Datoriile creditoare
pe termen lung constituie
În a. 2016 din vânzări
au fost obținuți
Prețul de cost al vânzărilor
a constituit
Profitul brut a constituit
Alte venituri operaționale
Cheltuieli administrative
și comune
Alte cheltuieli operaționale
Venit din activitatea
investițională și financiară
Impozit pe venit

3 277 418 lei.
4 499 978 lei
1 273 897 lei
3 226 081 lei
186 000 lei
2 260 413 lei
531 002 lei
606 207 lei
13 754 lei

Profitul net pentru repartizare constituie
1 268 226 lei.
Comisia de cenzori confirmă autenticitatea
datelor, care se conţin în darea de seamă privind
evidenţa contabilă anuală și recomandă adunării generale să aprobe darea de seamă a Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2015.
Președintele Comisiei de Cenzori T. Afonina
Membrii Comisiei de cenzori

S. Culcițchii
C. Vacaric
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Iurie Moroșan, Director General DAAC Hermes grup S.A.:

Noi facem tot ce ne stă în puteri pentru a realiza
cele mai îndrăznețe planuri și proiecte
Darea de seamă privind rezultatele activităţii financiare
a Societăţii pe acţiuni DAAC Hermes grup în a. 2016
Stimați acționari!
Adunarea generală anuală a acționarilor este un eveniment important pentru noi toți – pentru angajații
companiei, care urmează să facă o dare de seamă privind munca lor de un an, și pentru acționarii care urmează să aprecieze această muncă.
Sarcina noastră este să aducem la cunoștința acționarilor rezultatele activității financiare a Companiei în
a.2016 și să relatăm pașii, care au fost făcuți pentru a obține aceste rezultate.
Să punctăm principalele direcții de activitate a Societății în a. 2016.
Prima sarcină, cea mai responsabilă și incontestabilă, care a stat și stă în fața managementului companiei,
este administrarea corporativă a întreprinderilor investite. Angajații noștri fac parte din componența și stau
în fruntea activității Consiliilor majorității întreprinderilor din portofoliul nostru investițional. Pentru aceste
întreprinderi sunt elaborate proiecte, atrase credite. Problemele implementării acestor proiecte în viață, la fel
ca și cele de aprovizionare a întreprinderilor date cu resurse energetice, materie primă, mijloace circulante,
etc., precum și controlul executării planurilor trasate – toate aceste chestiuni deloc simple se află mereu în
centrul atenției noastre.
Spre exemplu, pe parcursul întregii perioade de gestiune noi am muncit intens la modernizarea fabricii
de produse cosmetice Viorica Cosmetic, de activitatea căreia țin cele mai mari speranțe de viitor ale noastre.
Intenționăm să perfecționăm această întreprindere pentru a o aduce la nivelul producătorilor mondiali. Primele rezultate ale acestei modernizări sunt deja evidente, ele pot fi văzute în toate – de la produsele tot mai
populare ale întreprinderii noastre autohtone până la rețeaua extinsă de magazine Viorica – în prezent numai
în capitală avem 9 magazine de marcă, iar în întreaga republică deja activează 19 astfel de magazine.
Rezultate bune au obținut și de această dată uzina chișinăuiană Agromașina și cea din Soroca Hidroinpex,
elevatorul Holda Argintie (Drochia), bazele de comerț ATC –Agrotehcomet (Hîncești) și AngrocomertVestEst
(Ungheni), compania Pielart (Chișinău) și alte întreprinderi ale noastre, care au obținut profit în a.2016. Deși, trebuie să recunoaștem, în condițiile complicate de activitate ale zilelor noastre nu este deloc ușor să obții rezultate
pozitive. Câteva cuvinte despre rezultatele financiare ale activității Societăți în perioada de gestiune.
Investițiile financiare ale «DAAC Hermes grup» S. A. la 01.01.2017 au constituit 170 195 252 lei valoare de
bilanț, și au inclus următoarele tipuri de investiții:
- acțiuni ale emitenților - 29 pachete, 108 754 683 lei, 64%;
- cote-părți în S.R.L.- 5 cote-părți, 61 440 569 lei, 36%;
Datoriile debitoare «DAAC Hermes grup» S.A. la 01.01.2017 constituiau 20868250 lei, fiind formate, în fond,
din împrumuturile acordate și angajamente de achiziționare a valorilor mobiliare ale diverșilor emitenți.
Datoriile creditoare «DAAC Hermes grup» S.A. la 01.01.2017 г. constituiau 24890856 lei, dintre care:
angajamente la conturile tranzacționale, termenul de scadență
al cărora încă nu a sosit
- 628797 lei
datoria față de bugetele de stat și cel local este de
1094 lei
datorii la salarizare
14511 lei
avansuri primite
17768710 lei
alte angajamente pe termen scurt
3200326 lei
angajamente creditoriale pe termen lung
3 277 418 lei
În a. 2016 au fost obținute venituri din vânzări
Prețul de cost al vânzărilor
Venit brut
Alte venituri operaționale
Cheltuieli administrative și comune
Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul activității investiționale - venit
Cheltuieli pentru impozitul pe venit

- 4 499 978 lei
- 1 273 897 lei
- 3 226 081 lei
- 186 000 lei
- 2 260 413 lei
- 531 002 lei
- 606 207 lei
- 13 754 lei

Profitul net după efectuarea corectărilor și a vărsărilor în buget este de 1 213 119 lei.
Nivelul de rentabilitate a veniturilor din vânzări (raportul procentual între venitul brut și volumul de vânzări)
în a. 2016 este de 71.7%, înregistrând o scădere cu 5.1% comparativ cu perioada de gestiune precedentă.

Sarcinile DAAC Hermes grup S.A. pentru anul 2017
Administrarea eficientă a întreprinderilor din portofoliul nostru investițional, sporirea rentabilității acestora, căutarea partenerilor capabili să investească în aceste întreprinderi mijloace suficiente, contribuind astfel
la implementarea proiectelor deja elaborate, care își așteaptă rândul – iată acel cerc de probleme și sarcini, pe
care ni le propunem și le vom aborda continuu și la fel de constructiv.
Plus la acestea, de mai mulți ani ne pregătim pentru realizarea unui proiect foarte interesant și de perspectivă - organizarea agriculturii ecologice. În aceste scopuri noi am și procurat suprafețe întinse de terenuri, suntem
în căutarea posibilităților de implementare a acestui proiect și avem certitudinea succesului iminent. Fără îndoială, colectivul de specialiști angajați de compania noastră va face tot ce ne stă în puteri pentru a realiza cele mai
îndrăznețe planuri și proiecte ale noastre.
Stimați acționari!
Adunarea noastră de azi este convocată în ajunul unei date semnificative pentru DAAC Hermes grup S.A. –
23 ani de la fondarea ei. La sfârșitul lui mai,1994, - și anume la 31 mai - și-a început biografia fondul de investiții
pentru privatizare DAAC Hermes, care a întrunit 120 mii de cetățeni ai Republicii Moldova, ce i-au încredințat
bonurile patrimoniale eliberate de stat. Au fost ani grei, când economia distrusă a Moldovei se afla, de facto, în
stagnare completă – să ne amintim de întreprinderile care staționau, de disponibilizările masive, de reținerile
salariale care durau luni de zile și de datoriile de multe milioane ale întreprinderilor nu doar față de propriile
colective de muncă, dar și față de furnizorii de materie primă, bugetul de stat, etc. Anume aceste întreprinderi
au fost privatizate contra B.P., în care noi cu toții am pus atunci speranțe enorme, dar care în sine nu puteau
da acestor întreprinderi cele atât de necesare lor – mijloace circulante, tehnologii avansate, un management
eficient. A fost nevoie de ani buni, eforturi maxime, capacitatea de a analiza și aprecia la justa valoare situația,
previziune managerială și calcul economic, pentru ca la fiecare întreprindere, în fiecare caz aparte, să putem
face față problemelor obiective și subiective, și într-un final să depășim problemele și să obținem un rezultat
pozitiv. Noi am făcut aceasta. În același timp, pe parcursul celor 23 ani de activitate, în pofida celor întâmplate
în economia țării noastre în acest răstimp, DAAC Hermes grup S.A. a suportat două reorganizări, a anunțat de
trei ori plata dividendelor, a efectuat o amplă campanie de răscumpărare a acțiunilor. Însă principalul și cel
mai important este faptul, că noi am știut să păstrăm, să nu irosim – din contra, să sporim activele noastre, să
dezvoltăm Compania și să o facem una dintre cele mai prospere, din punct de vedere economic, în Republica
Moldova. Avem tot dreptul să ne mândrim cu aceasta. Iată de ce, în numele conducerii Companiei, felicit cordial pe toți cei prezenți – acționari, angajați, conducători ai Societății pe acțiuni DAAC Hermes grup cu ocazia
acestei aniversări. Exprim tuturor o sinceră recunoștință pentru muncă, susținere și încredere, și doresc tuturor sănătate și bunăstare, iar Societății pe acțiuni DAAC Hermes grup - succese și prosperitate în continuare.

“AUDIT-REAL” S.R.L.
AUDITING AND CONSULTING
Acţionarilor
“DAAC НERMES GRUP” S.A.

CONCLUZIA AUDITORULUI INDEPENDENT
Firma de audit “AUDIT-REAL” S.R.L., în baza:
- licenţei „Activitate de audit: auditul agenţilor economici” А ММП nr. 037883, eliberată de
Camera de licenţiere la 01 februarie, 2012.
- Certificat de calificare al auditorului Usatîi S.N. АG № 000016 от 13.11.2013.
- Certificat de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară
Usatîi S.N. АPEN № 0000035 от 17.10.2014.
- și în conformitate cu contractul nr.1811/DHG din 18 noiembrie, 2016 a efectuat auditul dării
de seamă anexate “DAAC Hermes grup”S.A., care se constituie din bilanţul conform stării
din 31.12.2016, și raportul privind profitul și pierderile, raportul privind circulaţia capitalului
propriu, raportul privind circulaţia mijloacelor financiare în perioada 01.01.2016-31.12.2016.
Au mai fost controlate și principalele teze ale politicii contabile și alte explicaţii. .
Societatea pe acţiuni “DAAC Hermes grup” este înregistrată de Camera de Înregistrări a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a RM la 31.05.1994, pe adresa juridică or.Chisinau str.Calea Iesilor 10.
Cod fiscal nr.1002600012163.
“DAAC Hermes grup” S.A. are următoarele genuri de activitate: intermedieri financiare, consulting
în probleme de administrare, activitate de administrare a întreprinderilor, creditare, etc.
În perioada de gestiune au lucrat:
1. Director general “DAAC Hermes grup” S.A.

- Iu.Moroșan

2. Director financiar

- T.Calinina

Responsabilitatea conducătorilor “DAAC Hermes grup” S.A.
pentru evidenţa financiară
Conducerea societăţii poartă răspundere în conformitate cu Legea «Privind evidenţa contabilă»
nr.113-XVI din 27.04. 2007 pentru perfectarea raportului privind evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele Naţionale de Evidenţă Contabilă și cu Politica de Evidenţă a societăţii. Conducerea societăţii poartă răspundere și pentru asigurarea sistemului de control intern, pe care îl
consideră necesar pentru perfectarea rapoartelor financiare, lipsite de denaturări semnificative,
datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră constă în exprimarea opiniei privind respectiva dare de seamă financiară, în baza auditului efectuat.
Noi efectuăm activitatea noastră profesională în conformitate cu Legea RM „Privind activitatea de
audit” nr. 61-XVI din 16.03.2007, care stipulează bazele legislative de organizare a activităţii.
Am efectuat auditul în conformitate cu SAM. Standardele respective ne obligă să respectăm cerinţele etice, precum și să efectuăm auditul în așa fel, încât să obţinem încrederea rezonabilă, că darea
de seamă financiară nu conţine denaturări semnificative. Auditul include proceduri de obţinere a
argumentelor de audit pentru sumele și transparenţa informaţiei în darea de seamă financiară.
Procedurile selectate depind de raţiunea auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor denaturărilor
semnificative, datorate fraudei sau erorii. La evaluarea acestor riscuri, pentru elaborarea procedurilor de audit, care corespund circumstanţelor, dar nu pentru exprimarea opiniei despre eficienţa sistemului de control intern, ce ţin de perfectarea dării de seamă financiare de către subiect.
Auditul include și evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea
estimărilor contabile făcute de conducere.
Considerăm, că dovezile de audit, obţinute de noi, sunt suficiente pentru a servi drept bază în
exprimarea opiniei noastre de audit.
Confirmăm, că profitul net în perioada de gestiune a constituit 1 213 119 lei.
Confirmăm capitalul propriu în sumă de 177 782 281 lei, care include următoarele:
La 1.01.2016 capitalul social al societăţii era de 72 675 153 lei și în a.2016 nu a fost modificat.
Capital suplimentar
Capital retras
Rezerve

- 19 147 059 lei
- (56 487) lei
- 84 748 329 lei

Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (pierderi)
- (270)lei
Profit nerepartizat în perioadele anterioare
- 55 378 lei
Profit net în perioada de gestiune
- 1 213 119 lei
Total capital propriu al societății
- 177 782 281 lei.
Astfel, capitalul propriu al societăţii pe acţiuni este mai mare decât capitalul social, fapt care corespunde stipulărilor art.39 p.5 al Legii „Privind societăţile pe acţiuni”.
În a. 2016 veniturile din vânzări au constituit
Preţul de cost al vânzărilor
Profitul brut
Alte venituri operaționale
Cheltuieli administrative și comune
Alte cheltuieli operaţionale
Rezultatul altor genuri de activitate, venit
Cheltuieli de impozitare pe venit
Profit net

- 4 499 978 lei
- 1 273 897 lei
- 3 226 081 lei
- 186 000 lei
- 2 260 413 lei
- 531 002 lei
- 606 207 lei.
- 13 754 lei
- 1 213 119 lei.

Opinie
În opinia noastră, darea de seamă financiară“DAAC Hermes grup”S.A. în anul, care s-a încheiat la
31.12.2016, în toate aspectele semnificative, a fost perfectată în conformitate cu legislaţia RM.
Auditorul
Firmei “AUDIT-REAL”S.R.L.

Usatîi S.N.

(Certificat de calificare al auditorului Usatîi S.N. АG nr. 000016 din 13.11.2013 )
Certificat de calificare a auditorului participanților profesioniști la piața financiară nebancară Usatîi
S.N. APEN nr.0000035 din 17.10.2014)

03 aprilie, 2017, or. Chișinău

