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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CU PRIVIRE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SINTETIZATE
Către conducerea executivă a Moldovatransgaz SRL
1.

Situațiile financiare sintetizate anexate, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2017, situația de
profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar
aferente exercițiului încheiat la data respectivă sunt derivate din situațiile financiare auditate
ale Moldovatransgaz S.R.L. pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017.

2.

Am exprimat o opinie de audit cu rezerve cu privire la acele situații financiare în raportul
nostru din data de 12 septembrie 2018 (a se vedea paragraful 7 de mai jos).

3.

Situațiile financiare sintetizate nu cuprind toate prezentările cerute de Standardele Naționale
de Contabilitate. Astfel, citirea situațiilor financiare sintetizate nu reprezintă un substitut
pentru citirea situațiilor financiare auditate ale Moldovatransgaz S.R.L.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare
4.

Conducerea este responsabilă de întocmirea situațiilor financiare sintetizate în conformitate
cu Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale.

Responsabilitatea auditorului
5.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare
sintetizate, pe baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul
International de Audit (ISA) 810 ”Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare
sintetizate”, emis de IFAC in 2015 și recepționat de Ministerul Finanțelor la 19 octombrie
2017.

Opinia
6.

În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate derivate din situațiile financiare auditate ale
Moldovatransgaz S.R.L. aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt consecvente,
sub toate aspectele semnificative, cu acele situații financiare. Totuși, situațiile financiare
sintetizate sunt denaturate în limita echivalentă a situațiilor financiare auditate ale
Moldovatransgaz S.R.L. pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2017.
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7.

Denaturarea situațiilor financiare auditate este descrisă în opinia noastră cu rezerve inclusă în
raportul nostru din data de 12 septembrie 2018. Opinia noastră cu rezerve se bazează pe faptul
că nu am participat la procedura de inventariere anuală a stocurilor la 31 decembrie 2017,
deoarece am fost numiți auditori ai Societății după această dată, și nu am putut să stabilim dacă
sunt necesare ajustări privind soldul stocurilor la 31 decembrie 2017. De asemenea, contrar
cerințelor SNC “Creanțe și investiții financiare”, Moldovatransgaz S.R.L. nu a constituit
provizioane pentru alte creanțe curente cu scadența expirată (rând 240 al bilanțului) și în
consecință acestea sunt supraevaluate cu 28,675 mii lei. Opinia noastră de audit cu rezerve
prevede faptul că, exceptând efectele aspectelor descrise mai sus, acele situații financiare
prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Moldovatransgaz S.R.L. la
data de 31 decembrie 2017 și performanța financiară și fluxul de numerar pentru exercițiul
încheiat la acea dată, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

8.

Raportul nostru de audit din 12 septembrie 2018 a inclus două paragrafe de Alte aspecte care
menționează faptul:
(i)

că activitatea Societății și tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale sunt
reglementate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (”ANRE”) și că
reglementările ANRE pot avea un impact semnificativ asupra rezultatelor Societății, precum
și asupra valorii contabile a activelor și pasivelor Societății; și

(ii) că raportul nostru este adresat exclusiv conducerii executive a Societății, că auditul nostru a
fost efectuat pentru a putea raporta conducerii executive a Societății acele aspecte pe care
trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri, și că în măsura
permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate
pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare, sau pentru opinia
formată.

12 septembrie 2018

Dan Popov
Auditor licențiat pentru auditul general
Certificat de calificare a auditorului Dan Popov, Seria AG, nr. 000124 din 30 iunie 2006
Pentru și în numele:
Societatea cu răspundere limitată ”DD Consulting”
Str. Roguleni 1, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Licența societății de audit: Seria A MMII, nr. 054965 din 05 mai 2017
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