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DD Consulting SRL 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1, of. 202 
mun. Chișinău,  MD-2001 
 

tel: (+373) 22 85 65 77 
fax: (+373) 22 85 65 88 
office@ddc.md 
 

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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Anexa 8

Indicatori Cod
rd.

Perioada de gestiune

precedentS curenta
I 2 J 4

ri din vinz6ri 010 636 28't 243 688 443 939
Aite
----i-
Venit

T"tt
Varia

Costr

Chelt

Chelt

Uontl

gll]!
Chelt
ipob
Alte t

9Sl1
Total
rd..02

Profi
::--:-
uhett

P."fi
-ll

- ru.l

enituri din activitatea operafionala 020 84 842 342 3 454 143
ri {in alte activirali 030 t5 38s 6t6 2 336 007 .

venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 736 515 201 694 n4 A89 \
ia stocurilor . 050
vinzdrilor 060 78 037 068 92 t2t 938

rieli privind stocurile (211,213) 070 t66 119 654 t67 857 052
ieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 86 528 598 9s 120 214
bulii de asigurdri sociale de stat obligatorii gi
de asigurare obligatorie de asisrenld medicald

090
l9 076 859 25 r38 l8l

iieli cu amortizarea gi deprecierea activelor
izate 100

t'70 248 5s0 t82 7A6 907

reltuieli il0 69 8'72 983 n27t6338
p!' dln alre acrivitdli r20 _ _ 18 867 082 7s9 593
cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 .+ rd.0g0 +
+ rd.100 + rd.l l0 + rd.l20) 130

609 350 794 676 420223

(pierdere) pinE la impozitare (rd.040 - rd.130) t40 tz't 164 40i l7 813 866
ieli privind irnpozirul pe venir t50 19 964 401 6 677 794
(pierdere) net al prerioadei de'gestiune (rd. 140
0) 160

t07 200 000 rt 136 072



BILANTUL

la 01 ianuarie2}lT pinla 3l decembrie Z0l7

Nr.
)pt. ACTIV Cod

rd.
Sold la

nceputul perioadei de gestiune Sfirsitul perioadei de sestiune
2 l ,1 5

l. Active imobilizate
Imobilizdri necoroorale 0t0 29 050 87 I 24287 593

Imobilizdri corporale in curs de executie 020 93 | 03 586 23 930 t47

Terenuri 030 3 428 343 3 545 503

Mijloace fixe 040 2 649 589 469 2'7 t2 t96 794

Resurse minerale 050

Active biologice imobilizate 060

Investilii financiare pe termen lung in pd(i
neafiliate

070 5 686 500 5 686 500

Investilii financiare pe termen lung in parli
afiliate

080 5 400 5 400

Investilii imobiliare 090

Creanle pe termen lung 00 r012 5l0 -

Avansuri acordate pe termen luns t0

Alte active imobilizate 20

Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.1 10 + rd.120)

130 2 780 864 169 2 779 964 467

2. Active circulante
Materiale t40 40 783 685 47 479 |9
Active bioloeice circulante 150

Obiecte de micd valoare si scurtd duratd 160 I 589 302

3 r40 060

Produclia in curs de executie $i produse t70

Mdrfuri 180 23 24t 032 2 3t3 684

Creanle comerciale 190 6 42,1 l4l 2 502 374

Crean{e ale pdrtilor afiliate 200 2 0'76 900

Avansuri acordate curente 2t0 65 929 8ln l5 82ti 895

Creanle ale bugetului 220 r02 120 564 174 9'71 t61

Creante ale personalului 230 167 336 685 058

Alte crean{e curente 240 3 r 886 052 32 625 898

Numerar in casierie gi la conturi curente 250 5 548 421 55 619

Alte elemente de numerar 260

Investilii financiare curente in parti
neafiliate

210

Investilii financiare curente in pdrti afiliate 280

Alte active circulante 290 l4 804 099 I t99 519

Total active circulante
(rd.l40 + rd.150 + rd. 160 + rd.170 + rd. t 80
+ rd.l90 + rd.200 + rd.2l0 + rd.220 +
rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270
+ rd.280 + rd.290)

300 29s r7l 350 280 804 447

Total active
(rd.130 + rd.300)

310 3 076 035 5t9 3 060 768 914



Nr.
cpt. PASIV Cod

rd.

Sold la

lnceputul perioadei de
gestiune

Sfrrgitul perioadei de

gestiune
z l 4

Capital propriu

Capital social gi suplimentar 320 569 228 21 4 s69 228 2'74

Rezerve 330 | 280 t19 2 748 673

Corectii ale rczultaLelor anilor preceden{i 340

Profi t nercpartizat (pierdere neacoperi t6)
al anilor precedenli

350 ( 29 962 517\ ( ,.16 e3l 071)

Profit net (pierdere netd) al perioadei de
gestiune

360 n t36072

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380 2 29'7 570 5t)0 2 296 534 439

Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd,340 + rd.350 +
rd.360 - rd.370 + rd.380)

390 2 838 I t6 376 2 842 7t6 387

Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400

Imprumuturi pe termen lung 4r0

Datorii pe termen lung privind leasingul
financiar

420 463 652

Alte datorii pe termen lung 430

Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.4l 0 + rd.420 + rd.430)

440 463 652

875. Datorii curente

Credite bancare pe termen scurt 450

Imprumuturi pe termen scurt 460

Datori comerciale 470 29 337 562 I r 876 438

Datori fala de partile afiliate 480 ll2 Urtl 875 t94 306 664

Avansuri primite curente 490 56 432 t4l

Datorii fala de personal 500 8531 369 7 551 347

Datorii privind asigurdrile sociale qi

medicale
510 I 85(t 710 I 199 816

Datorii fafa de buget 520 5 698 604 26 812

Venituri anticipate curente 530

Datorii fafd de proprietari 540 I r 000 000

Finanldri gi incasdri cu destinalie speciald
curente

550

Provizioane curente 560 | 609 627 ? 010 464

Alte datorii curente 510 621 255 551 334

Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +
rd.490 + rd.500 + rd.510 + 16.526 1
rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)

580 237 919 t43 2t7 588 875

Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)

590 J 076 0J5 5t9 3 060 76B 914



Anexa 2

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEFIE

de la 01.01.2017 pini la 31.12.2017

,\ile\a J

SITUATIA MODIFICARTT.OR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 pind la 31.12.2017

lndicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedenti j curenta
I 2 l

Venituridin vinz6ri 0r0 636 287 243 688 443 939

Costul vinzdrilor 020 491 341 861 650 r39 l8l
Profit brut (pierdere brutl) (rd.Ol 0 - rd.020) 030 144 945 376 38 304 758

Alte venituri din activitatea operationald 040 84 842 342 3 454 t43
Cheltuieli de disrribuire 0s0 2 92s 842 3 083 751

Chelruiel i admin istrative 060 t5 995 666 t9 807 092

Alte cheltuieli din activitatea operationalS 070 80 220 337 2 630 606

Rezultatul din activitatea opera{ionalS: profit
(pier-dere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060
rd.070)

080 130 645 873 16237 452

Rezultatul din alte activitdti: profit (pierdere) 090 (3 48 r 466) | 516 414

Profit (pierdere) pini la impozitare
(rd.080 + rd.090)

r00 127 164 407 l7 813 865

Cheltuieli privind impozirul pe venit ll0 t9 964 4()1 6 611 794

Profit net (pierdere netl) al perioadei de gestiune
(rd.100 - rd.1 10)

t20 r07 200 000 lt 136 072

Nr.

d/o
Indicatori

Cod
rd.

Sold la inceputul
perioadei de

eeslr une

Majorlri Diminuari
Sold la sfirgitul

perioadei de

Pesti une

I 2 3 1 6 ,7
I Capital social si suplimentar

apital social 0r0 r 8 324 485 | 8 324 485

Capital suplimentar 020 550 903 789 5s0 903 789

Capital nevdrsal 030

lapital neinregistrat 040

Capital retras 050 )

Total capital social gi suplimentar
(rd.0l0 + rd.020 + rd.030 + rd,040 + rd.050)

060 s69 228 2't4 569 228 2't4

2 Rezerve

Capital de rezervh 070

Rezerve statutare 080 I 280 t19 | 468 494 2 748 673

Alte rezerve 090 s 500 000 5 500 000

Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) r00 1 280 179 6 968 494 s s00 000 2',t18 673

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperiti)
Coreclii ale rezultatelor anilor precedenli I l0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperitb) al

anilor preceden{i
t20 (29 962 577) r00 23r 506 r07 200 000 (36 93r 07r)

Profit net (pierdere neta) al perioadei de
gestiune

130 1t 136012 | | 136 0't2

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140

Rezultatul din tranzilia la noile reglementSri
contabile

150

Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperiti) (rd. I l0 + rd.l20 + rd.l30 +

rd.l40+rd.l50)

160 (29 962 s17 ) 1 il 367 578 107 200 000 (25 794 999)

4 Alte elemente de capital propriu, din care 10 2 297 570 500 | 016 06t 2 296 534 439

Diferen[e din reeval uare 'll 2291 510 500 r 036 061 2 296 53,+ 139

Subvenlii entitAtilor cu proprietate publica 't2

Total capital propriu (rd.060 + rd. 100 +
rd.l60 + rd.l70)

r80 2 838 I 16 376 l l8 336 072 l r3 736 061 2 842 716 38',1

A



de la 01.01 .2017 pinii la I I .l 2,2()l 7

Pldli cdtre angajali gi or_earre de asigurare
sociald gi medicald

Dobinzi pldtite
Plata impozitului pe venit

Alte incasaii

Fluxuri de numerar clin activitatea de
investif ii

Incasdri din vinzarea activelor irnobilizate

Dividende incasare

Alte incasari (plagi

Plaliaferente rambursdriicreditelor si I tOo

?mprumuturilor

Fluxul net de nunterar clin activitaterl
financiard (rd.150 - rd.l60 - rd. I 70 + rd.l 80

+ rd.190)

Sold de numerar la inceputul perioaclei tle j ?i0
esti u ne

Sold de numerar la sfirsitul
iune (* rd.2l0 * rd.22

Anexa 4SITUATIA FLUXURILOR DE NUN,IERAIT

lndicatori

Fluxuri de numerar din activitatea
operationald

ncasdri din vinzari
Dlxll4 ntru stocuri gi selvicii pt.ocul.arc

Fluxul net de numerar clin activit:rtcn
opera{ionald (rd.0l0 - rd.020 - rd.0j0 '.

rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )

Yta i aferente intrdrilor de active
Dobinzi incasate

Fluxul net de numerar din activitatea de
investifii (rd.090 - rd.I00 + rd. I l0 + rcl. i20 =

rd.l30)
Fluxuri de numerar. clin actiyitatca

financiari
ncasiri sub formd de credite si runrut.uri i

Dividende pldrite

Incasdri din operagiuni de ca

Alte irrcasari (pla1i)

Fluxul net de numerar total
(* rd.080 r rd. I 40 - rd.2 00)

Diferenfe de curs valLrtar favorabile
(nefavorab i I e)

(2t t095-10 )

5 r 25 0-\9

600 r13

5 5-18 .12 |

0)
.:. gi

$,iiLl"

040

0-50

070

080

llTlhslS-
99 li? 07 r

16 lt6e e7 |

2l-t 780 2Jl

2 t9 l_'ili I l3

I 77 875 {50

( l7l -'j-17 4 t0)

?ol r? t

(2 l8 _5+_5 6-+-{ )

I I -l:8 (x)(l

( s 46t 960)

s5J8r2l

i,'..,'ii;i

2.10

,;1
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