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1. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  

 

Către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducerea  

Societății pe Acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”  

 

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare  

 

Opinie cu rezerve 

 

Am auditat situațiile financiare ale Societății pe Acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” 

(”Entitatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și situația de profit și piedere, situația 

modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar aferente exercițiului încheiat la data 

respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. 

 

În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve 

din raportul nostru, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, bilanțul 

Entității la data de 31 decembrie 2019, performanța sa financiară și fluxurile sale de numerar aferente 

exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate ale 

Republicii Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 2014. 

Baza pentru opinie  

➢ Entitatea înregistrează în structura creanțelor comerciale la situația din 31.12.2019 suma de 

75,455,078 lei cu denumirea analitică „Физическое лицо (служебное)”, sumă care constituie 

36.4% din cifra totală a activelor bilanțului, și pentru care Entitatea nu a prezentat în adresa 

noastră informații/documente corespunzătoare, iar noi nu am obținut probe suficiente și 

adecvate, în acest sens, care să ne permită exprimarea unei certitudini înalte cu privire la 

prezentările aferente din situațiile financiare. 

 

➢ Entitatea se află în litigiu cu debitorul ÎS „Acva-Nord”, începând cu anul 2016, când Entitatea s-

a adresat către Curtea de Apel Bălți, la 14.03.2016, cu cerere de validare a creanțelor. În rezultat, 

la 03.07.2017, Curtea de Apel Bălți a inclus Entitatea în programul de stingere a creanțelor 

Entității la capitolul „Creanțe chirografare de rangul V” în sumă de 8,855,990 lei, și „Creanțe 

chirografare de rangul VI” în sumă de 434,531, în total = 9,290,521 lei. În prezent, debitorul se 

află în procedură de restructurare conform Hotărârii Judecătoriei Soroca din 19 septembrie 2018. 

Astfel, Entitatea nu a determinat și înregistrat corecții (provizioane) privind creanțele 

compromise peste termenul de achitare mai mare de 3 ani, așa cum este prevăzut de SNC 

„Creanțe și investiții financiare” și Politicile contabile ale Entității. În contextul celor 

menționate, noi nu am obținut probe suficiente și adecvate cu privire la valoarea recuperabilă a 

acestor creanțe, și nu ne putem expune cu certitudine asupra acestor prezentări din situațiilor 

financiare, dat fiind faptul că o ajustare a creanțelor cu suma corecțiilor (provizionului) privind 

creanțele compromiste ar avea un impact direct asupra situațiilor financiare. 
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Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). 

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea 

„Responsabilitatea auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem 

independenți față de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de 

Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice 

relevante pentru auditul situațiilor financiare din Republica Moldova și ne-am îndeplinit celelalte 

responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-

am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.  

 

Aspectele 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 din perioada curentă. Aceste aspecte au fost 

abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei asupra acestora și 

nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Am determinat că aspectele descrise mai jos 

reprezintă aspecte cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru. 

 

➢ Entitatea înregistrează venituri din furnizarea energiei electrice consumatorilor în baza citirii 

lunare a indicațiilor echipamentelor de măsurare, procedură externalizată, care este efectuată de 

către Societatea pe Acțiuni „RED-Nord” pe bază contractuală. Astfel, dat fiind faptul că 

Entitatea nu controlează procesul de citire a indicaților echipamentelor de măsurare, precum și 

faptul că noi nu am obținut probe de audit suficiente și adecvate că indicațiile contoarelor la 

clienții Entității sunt citite de angajații „RED-Nord” SA în ultima zi a perioadei de raportare, nu 

putem exprima o certitudine înaltă cu privire la suma veniturilor  din furnizarea energiei 

electrice consumatorilor prezentată în situațiile financiare ale Entității. 

 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 

financiare 

 

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în 

conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate a Republicii Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 

2014, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea 

de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Entității 

de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la continuitatea activității și 

utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie 

intenționează să lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă 

în afara acestora. 
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Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 

financiară al Entității. 

Responsabilitatea auditorului 

 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 

financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, 

precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 

reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în 

conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă acesta există. 

 

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate 

preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale 

utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

 

 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 

➢ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie 

de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele 

riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia 

noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat 

decît cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate 

presupune  înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului 

intern. 

 

➢ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 

adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității 

controlului intern al Entității. 

 

➢ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor 

contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

 

➢ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

contabilității pe baza continuității activității și deteriminăm, pe baza probelor de audit obținute, 

dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea 

genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în 

care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul 

auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste 

mailto:office@fai.md
mailto:sergiu.soimu@fai.md
http://www.fai.md/


 
              

“FIRST AUDIT INTERNATIONAL”, Moldovan-English JSC 

Chișinău, M. Kogălniceanu Street, 61-7; tel: 21-34-52, fax: 60-58-72 

E-mail: office@fai.md; sergiu.soimu@fai.md;http://www.fai.md/ 

 

6 

 

prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele 

de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții 

viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului 

continuității activității. 

 

➢ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al 

prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare refletă tranzacțiile și 

evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. 

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea 

în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative 

ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele 

etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar 

putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de 

protecție corespunzătoare.  

 

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele 

mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, 

aspecte cheie de audit. Decriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile 

sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem 

de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarce se preconizează în 

mod rezonabil ca beneficiile de interes public să fie depășite de consecințele negative  ale acestei 

comunicări.     

 

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare 

 

Conducerea este responsabilă de întocmirea Raportului conducerii în conformitate cu prevederile art. 23 

din Legea contabilității nr. 287 din 15.12.2017. 

 

Responsabilitatea noastră, în conformitate cu art. 28 alin. a) din Legea privind auditul situațiilor 

financiare nr. 271 din 15.12.2017, constă în a ne expune asupra Raportului conducerii, fapt care îl 

descriem mai jos: 

 

➢ Informația inclusă în Raportul conducerii este coerentă cu situațiile financiare pentru 

exercițiul încheiat la 31.12.2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință 
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pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe 

acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social”, conducerea Entității are obligația de a 

elabora pentru perioada precedentă și perioada auditată informația comparativă privind analiza activității 

economico-financiare cu utilizarea indicatorilor economico-financiari, calculați conform formulelor de 

calcul prezentate în anexa la Regulament. 

 

Responsabilitatea noastră, conform art. 25 al Hotărârii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015, constă în 

contrasemnarea (validarea) de către noi a informației prezentate de conducerea Entității. 

 

➢ Entitatea a efectuat calculele indicatorilor economico-financiari pentru perioada de activitate a 

anului 2019, comparativ cu perioada precedentă (anul 2018), în conformitate cu Anexa la 

Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru 

auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe 

acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 875 din 22.12.2015. 

 

➢ Noi am efectuat verificarea informației comparative privind calculele indicatorilor economico-

financiari pentru perioadele anilor 2019/2018 efectuați de Entitate. 

Am contrasemnat (validat) informația în cauză, și confirmăm coerența indicatorilor cu 

prevederile legislației în vigoare menționate. 

  

 

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este 

Sergiu Șomu, auditor licențiat. 

 

 

În numele Întreprinderii Mixte Moldo-Engleze 

„First Audit International” S.A., 

 

Director General, Auditor licenţiat                                                          Sergiu Șoimu 

 

Certificat de calificare a auditorului  

seria AG nr. 000119 din 08.02.2008,  

eliberat în baza deciziei Comisiei de certificare din 30.06.2006 
       L.Ș. 

Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 61-7            

06.05.2020 
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2. Situații Financiare (pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019) 

 

2.1.Bilanț 

 

Note 31.12.2018 31.12.2019

MDL MDL

Active imobilizate

Imobilizări necorporale A 1 943 648 1 378 926

Imobilizări corporale în curs de execuție 351 600 0

Terenuri 28 889 28 889

Mijloace fixe 7 624 450 7 695 005

Investiții imobiliare 2 615 982 1 033 464

Total Active imobilizate B 12 564 569 10 136 284

Active circulante

Materiale 451 692 404 159

Obiecte de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) 533 025 567 560

Creanțe comerciale 150 259 239 164 939 022

Avansuri acordate curente 398 994 549 019

Creanțe ale bugetului 10 953 555 7 870 325

Creanțe ale personalului 104 529 112 696

Alte creanțe curente 14 615 574 4 734 472

Numerar în casierie și conturi curente 45 099 029 16 843 646

Alte elemente de numerar 2 829 907 964 595

Alte active circulante 184 904 69 718

Total Active Circulante C 225 430 448 197 055 212

TOTAL ACTIVE 237 995 017 207 191 496

ACTIVE
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Note 31.12.2018 31.12.2019

MDL MDL

Capital propriu

Capital social și suplimentar 30 000 30 000

Rezerve 45 363 072 60 619 410

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți x -143 202

Profit nereaprtizat (pierdere neacoperită) al anilor 

precedenți 16 800 461 36 198

Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune x -100 809 794

Profit utilizat al perioadei de gestiune x

Total Capital Propriu D 62 193 533 -40 267 388

Datorii pe termen lung

Credite bancare pe termen lung

Împrumuturi pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0

Total Datorii pe termen lung E 0 0

Datorii curente

Credite bancare pe termen scurt

Datorii comerciale curente 166 188 229 239 654 630

Avansuri primite curente 7 811 096 6 041 460

Datorii față de personal 1 338 328 1 302 211

Datorii privind asigurările sociale și medicale 318 695 353 652

Datorii față de buget 57 764 12 437

Alte datorii curente 87 372 94 494

Total Datorii curente F 175 801 484 247 458 884

TOTAL PASIVE 237 995 017 207 191 496

PASIVE

 
 

 

Prezentele Situații Financiare, politicile contabile utilizate și notele anexate, care constituie parte 

integrantă ale acestor situații financiare, au fost autorizate de către conducerea Societatății pe Acțiuni 

”Furnizarea Energiei Electrice Nord” la data de 06.05.2020 și semnate în numele Entității de către: 

 

Director General interimar Contabil-șef 

Serghei Gramma________________________ Alexandru Sadovici__________________ 
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2.2. Situația de profit și pierdere 

 

Note 2018 2019

MDL MDL

Venituri din vânzări 1 840 422 662 1 826 260 660

Costul vânzărilor 1 783 319 071 1 885 601 086

Profit brut (pierdere  brută) 57 103 591 -59 340 426

Alte venituri din activitatea operațională 2 030 966 876 114

Cheltuieli de distribuire 32 806 776 32 763 266

Cheltuieli administrative 9 357 906 9 209 183

Alte cheltuieli din activitatea operațională 30 575 371 635

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)

16 939 300 -100 808 396

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 0 -1 398

Profit (pierdere) înainte de impozitare 16 939 300 -100 809 794

Cheltuieli privind impozitul pe venit 73 374 0

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 16 865 926 -100 809 794  
 

 

Prezentele Situații Financiare, politicile contabile utilizate și notele anexate, care constituie parte 

integrantă ale acestor situații financiare, au fost autorizate de către conducerea Societatății pe Acțiuni 

”Furnizarea Energiei Electrice Nord” la data de 06.05.2020 și semnate în numele Entității de către: 

 

Director General interimar Contabil-șef 

Serghei Gramma________________________ Alexandru Sadovici__________________ 
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2.3. Situația modificărilor capitalului propriu 

 

Indicatori
Sold încep. 

per.gestiune
Majorări Diminuări

Sold sfârșit. 

per.gestiune

Capital social și suplimentar

Capital social  30 000 30 000

Capital neînregistrat 0

Total capital social și suplimentar 30 000 0 0 30 000

Rezerve

Rezerve statutare 42 197 138 15 356 338 57 553 476

Alte rezerve 3 165 934 100 000 3 065 934

Total rezerve 45 363 072 15 356 338 100 000 60 619 410

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecții ale rezultatelor anilor preced. 17 578 160 780 -143 202

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenți
16 782 883 0 16 746 685 36 198

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anului de gestiune
x -100 809 794 0 -100 809 794

Total profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită)
16 800 461 -100 809 794 16 907 465 -100 916 798

Alte elemente de capital propriu, din care: 0 0 0 41 749

Subvenții entităților cu proprietate publică 0 0 0

Total Capital propriu 62 193 533 -85 453 456 17 007 465 -40 267 388  
 

 

 

Prezentele Situații Financiare, politicile contabile utilizate și notele anexate, care constituie parte 

integrantă ale acestor situații financiare, au fost autorizate de către conducerea Societatății pe Acțiuni 

”Furnizarea Energiei Electrice Nord” la data de 06.05.2020 și semnate în numele Entității de către: 

 

Director General interimar Contabil-șef 

Serghei Gramma________________________ Alexandru Sadovici__________________ 
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2.4. Situția fluxurilor de numerar 

 

precedentă curentă

Fluxuri de numerar din activitatea operațională

Încasări din vînzări 2 007 215 735 2 013 972 494

Plăți pentru stocuri și servicii procurate 1 961 825 376 2 021 185 623

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală 21 291 718 19 984 243

Dobânzi plătite 0 333 600

Plata impozitului pe venit 13 313 888 0

Alte încasări 37 504 920 164 677

Alte plăți 2 689 775 2 536 012

Fluxul net de numerar din acitivitatea operațională 45 599 898 -29 902 307

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

Încasări din vânzarea activelor imobilizate

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 566 362 216 893

Dobânzi încasate 1 085 223 0

Alte încasări (plăți)

Fluxul net de numerar din acitivitatea de investiții 518 861 -216 893

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi 0 16 300 000

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 0 16 300 000

Dividende plătite 57 448 105 0

Fluxul net de numerar din activitatea financiară -57 448 105 0

Fluxul net de numerar total -11 329 346 -30 119 200

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 0 0

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 59 258 282 47 928 936

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune 47 928 936 17 809 736

Perioada de gestiune
Indicatori

 

 

Prezentele Situații Financiare, politicile contabile utilizate și notele anexate, care constituie parte 

integrantă ale acestor situații financiare, au fost autorizate de către conducerea Societatății pe Acțiuni 

”Furnizarea Energiei Electrice Nord” la data de 06.05.2020 și semnate în numele Entității de către: 

 

Director General interimar Contabil-șef 

Serghei Gramma________________________ Alexandru Sadovici__________________ 
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3. Informații  generale  privind  subiectul  auditului 

 

Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” („Entitatea”) a fost înființată la 15.05.2015, 

iar la 24.07.2015 a obținut numărul de înregistrare de stat 1015602003305. 

 

Ultimul extras actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice prezentat: nr. 366 din 10.04.2019. 

 

Principalele genuri de activitate a Entității, conform Statutului, constau în următoarele tipuri de 

activități, cum ar fi: 

 

a) Comercializarea energiei elecrice; 

b) Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații; 

c) Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

d) Alte activități de tipărire n.c.c.; 

e) Comerț cu ridicata nespecializat; 

f) Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 

g) Alte activități de alimentație; 

h) Alte activități de comunicații electronice. 

 

Sediul Entității este situat pe adresa: MD-3100, str. Strîi 17 a, mun. Bălți, Republica Moldova. 

 

Numărul efectiv al personalului entității la situația din 31.12.2019 a constituit 97 persoane. 

4. Politici contabile 

 

Bazele prezentării: 

 

Situațiile financiare anexate sunt întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate cu 

aplicare din 01 ianuarie 2014 și reglementările Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. 

 

Politica de Contabilitate a Entității pentru anul 2019 este adoptată în baza Legii Contabilității și 

Raportării Financiare Nr. 287 din 15.12.2017, Standardelor Naţionale de Contabilitate și Comentarii la 

ele, Planului de conturi contabile, aprobat prin ordinul  Ministerul finanțelor nr.119 din 06.08.2013 cu 

aplicare din 01 ianuarie 2014, și aprobată prin ordinul Directorului General al Entității nr. 0-47 din 03 

iunie 2019. 

 

Contabilitatea se ține de serviciul contabil al Entității. 

 

Răspunderea pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare revine conducătorului 

Entității. 

 

Contabilitatea se șine în baza sistemului contabilîn partida dublă cu prezentarea situațiilor financiare 

complete și uttilizarea programului informațional contabil 1C. 

 

Entitatea înregistrează elementele contabile în baza contabilității de angajamente. 
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Faptele economice se perfectează prin formulare tipizate de documente primare, precum și formulare 

elaborate de Entitate de sine stătător. 

 

Inventarierea elementelor contabile se efectuiazî în termenele prevăzute de Entitate. 

 

Pragul de semnificație se stabilește în mărime absouită de 10,000 lei ca un criteriu unic aplicabil pentru 

toate elementele contabile. 

 

Auditul intern se efectuează de către auditori externi independenți și auditul intern al Entității. 

 

Entitatea aplică normele de consum al carburanților și lubrufuanților și normele de parcurs al 

anvelopelor pentru mijloacele de transportauto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinul 

Ministerului Transporturulor și Gospodariei Drumurilor al RM nr. 172 din 09.12.2005 și 124 din 

29.07.2005. 

 

Imobilizări necorporale și mijloace fixe 

 

Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora 

depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală. 

 

Imobilizări necorporale și corporale se recunosc inițial pe obiecte de evidență al căror nomenclatorul 

este stabilit de directorul Entității. 

 

Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale și corporale se efectuează la valoarea contabilă. 

 

Amortizarea imobilizărilor necorporale și a mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară. 

 

Investiții imobiliare 

 

Pragul de semnificație privind delimitarea investiției imobiliare de proprietatea imobilizră utilizată de 

posesor constituie 51% din supravața investiției imobiliare. 

 

Evaluarea ulterioară a investițiilor imobiliare se efectuează conform metodei bazate pe valoarea justă. 

 

Amortizarea investițiilor imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost se calculează prin metoda 

liniară. 

 

Costurile de ieșire a investițiilor imobiliare se înregistrează la cheltuieli curente. 

 

Contracte de leasing 

 

Prima de asigurare aferentă activului primit în leasing financiar, cu excepția costului asigurării în drum, 

se înregistrează la costuri/cheltuieli curente. 

 

Plățile de leasing operațional se înregistrează la costuri/cheltuieli curente în părți egale pe durata 

termenului de leasing. 
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Costurile aferente reparației activelor primite și aferente returnării activelor transmies în leasing se 

înregistrează la cheltuieli curente. 

 

Deprecierea activelor 

 

Decizia privind deprecierea activelor se aprobă de conducerea Entității. 

 

Pierderile reluate din deprecierea activelor se repartizează proporțional cu valoarea contabilă a activelor 

grupului. 

 

Creanțe și investiții financiare 

 

Suma prejudiciului material se înregistrează la venituri curente. 

 

Creanțele compromise se decontează la cheltuieli curente prin metoda directă. 

 

Mărimea corecțiilor privind creanțele compromise se determină pe fiecare creanță identificată de către 

comisie, pornind de la suma absolută a creanțelor compromise. 

 

Mărimea corecțiilor privind creanțele compromise se determină în baza clasificării creanțelor peste 

termenul de achitare mai mare de 3 ani. 

 

Stocuri 

 

Contabilitatea stocurilor se ține în expresie cantitativă și valorică. 

 

Obiectele de mică valoare și scurtă durată cuprind bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește 

plafonul sstabilit de legislație. 

 

Costurile de producție se repartizează între produse proporțional valorii fiecărui element de produs 

fabricat în perioada de gestiune. 

 

Capacitatea normală de producție se stabilește pe fiecare produs/serfviciu aparte. 

 

Costurile indirecte de producție se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate 

proporțional salariilor de bază ale muncitorilor încadragți în activitățile de bază și auxiliare. 

 

Stocurile ieșite se evaluiază prin metoda FIFO după fieare ieșire (sau în baza soldului final stabilit în 

urma inventarierii). 

 

Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea inițială a cărora nu depașește 1/6 din plafonul 

stabilit de legislație, se decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. în momentul 

transmiterii lor în exploatare. 
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Cheltuieli anticipate 

 

Cheltuieli anticipate cuprind  formularele cu regim special, valoarea anvelopelor transmise în leasing 

financiar și alte costuri suportate în perioada curentă, dar care se referă la perioadele viitoare. 

 

Cheltuieli anticipate se decontează la costuri/cheltuieli curente prin metoda liniară. 

 

Capital propriu și datorii 

 

Entitatea constitiue rezerve pe seama profitului net conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. 

 

În componența altor elemente de capital propriu se include surplusul din reevaluare. 

 

Veniturile anticipate se decontează la venituri curente în mod uniform. 

 

Diferență dintre suma datoriilor privind bunurile primite în estiune economică și valoarea contabilă a 

bunurilor returnate se decontează la venituri curente. 

 

Entitate constituie provizioane aferente plății indemnizațiilor pentru concediile de odihnă. 

 

Costuri de producție 

 

Costurile de producție cuprind costurile materiale directe și repartizabile, costurile cu personalul directe 

și repartizabile, costurile indirecte de producție. 

 

Contabilitatea costurilor de producție se ține separat pe activitățilr de bază și auxiliare în ansamblu pe 

entitate. 

 

Costurile materiale repartizabile se atribuie produselor fabricate proporțional normelor de consum al 

materialelor. 

 

Valoarea justă a deșeurilor recuperabilă se repartizează între produse cuplate proporțional normelor de 

consum al energiei. 

 

Costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporțional salariilor 

tarifare. 

 

Entitatea aplică normele pierderilor de producție aprobate prin ordinul conducătorului. 

 

Costul produselor fabricate se calculează prin metoda globală. 

 

Venituri 

 

Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor și mărfurilor. 

 

Veniturile se recunosc separat pentru fiecare tranzacție. 
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Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc după metoda prestării integrale. 

 

Ajustarea veniturilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor 

contabile de stornare în creditul conturilor de evidență a veniturilor. 

 

Cheltuieli 

 

Costul vânzărilor se înregistrează pe măsura vânzării mărfurilor, produselor sau prestării serviciilor și se 

contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente și diminuare a stocurilor, consturilor activităților de 

bază și auxiliare și/sau a cheltuielilor anticipate. 

 

Contabilitatea cheltuielilor se ține duă destinații (funcții) pe următoarele grupe: 

- Cheltuieli  ale actiității operaționale; 

- Cheltuieli ale altor activități; 

- Cheltuieli privind impozitul pe venit. 

 

În scopul prezentării inrofmațiilor, în notele la situațiile financiare, cheltuielile se grupează potrivit 

naturii lor astfel: 

- Cheltuieli materiale; 

- Cheltuieli cu personalul; 

- Cheluieli privind amortizare și deprecierea; 

- Alte cheltuieli. 

 

Direrențe de curs valutar și de sumă 

 

Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional se 

contabilizează inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data 

întocmirii documentului primar care confirmă trecerea dreptului de proprietate asupra activelor sau 

prestarea serviciilor. 

 

Activele și datoriile în valută străină se recalculează în monedă națională la data raportării. 

Operațiunile exprimate în valută străină sau unități convenționale se contabiizează inițial în monedă 

națională rpin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc. 

 

Achitarea creanțelor și datoriilor aferente operațiunilor cu rezidenți exprimate în valută străină sau 

unități convenționale se contabilizează în monedă națională prin aplicarea cursului de schimb la data 

achitării crențelor și datoriilor. 

 

Impozit pe venit 

 

Entitatea aplică regimul general de impozitare ce plata impozitului pe venit din venitul impozabil. 

 

Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează ăn baza metodei impozitului pe venit curent. 
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5. Analiza activității economico-financiare a „FEE-Nord” S.A. în anul 2019 

 

În rezultatul analizei activității economico-financiare a Societății pe Acțiuni ”FEE-Nord” pentru anul 

2019, am constatat următorii indicatori financiari: 

Tabelul nr.1 

Analiza structurii activelor întreprinderii în dinamică 

Suma, MDL
Ponderea 

(%)
Suma, MDL

Ponderea 

(%)

Imobilizări necorporale 1 943 648 0,82% 1 376 926 0,66% -0,15% -566 722 81,38%

Imobilicări corporale în curs 

de execuție 351 600 0,15% 0 0,00% -0,15% -351 600 0,00%

Terenuri 28 889 0,01% 28 889 0,01% 0,00% 0 114,87%

Mijloace fixe 7 624 450 3,20% 7 695 005 3,71% 0,51% 70 555 115,93%

Investiții imobiliare 2 615 982 1,10% 1 033 464 0,50% -0,60% -1 582 518 45,38%

Total active imobilizate 12 564 569 5,28% 10 134 284 4,89% -0,39% -2 430 285 92,65%

Materiale 451 692 0,19% 404 159 0,20% 0,01% -47 533 102,78%

OMVSD 533 025 0,22% 567 560 0,27% 0,05% 34 535 122,31%

Creanțe comerciale 150 259 239 63,14% 164 939 022 79,61% 16,47% 14 679 783 126,09%

Avansuri acordate curente 398 994 0,17% 549 019 0,26% 0,10% 150 025 158,06%

Creanțe ale bugetului 10 953 555 4,60% 7 870 325 3,80% -0,80% -3 083 230 82,53%

Creanțe ale personalului 104 529 0,04% 112 696 0,05% 0,01% 8 167 123,84%

Alte creanțe curente 14 615 574 6,14% 4 734 472 2,29% -3,86% -9 881 102 37,21%

Numerar în casierie și la 

conturi curente 45 099 029 18,95% 16 843 646 8,13% -10,82% -28 255 383 42,90%

Alte elemente de numerar 2 829 907 1,19% 964 595 0,47% -0,72% -1 865 312 39,15%

Alte active circulante 184 904 0,08% 69718 0,03% -0,04% -115 186 43,31%

Total active circulante 225 430 448 94,72% 197 055 212 95,11% 0,39% -28 375 236 100,41%

TOTAL ACTIVE 237 995 017 100% 207 189 496 100% 0,00% -30 805 521 100,00%

Ritmul 

creșterii 

(%)

Indicatori

Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019 Devierea 

ponderii  

(+;-)

Abaterea (+;-

)

 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus, concluzionăm următoarele: 

a) În structura activelor prevalează creanțele comerciale, cu o pondere de 79.61%, urmate de 

poziția numerarului în casierie și la conturi curente, cu o pondere de 8.13%, și mijloace fixe, cu 

o pondere de 3.71%; 

b) Cu referință la evoluția indicatorilor în dinamică, constatăm o creștere importantă comparativ 

cu perioada de gestiune precedentă la următoarele poziții ale bilanțului: 

- Creanțele comerciale, cu 26.09% sau cu 14,680 mii lei; 

- Avansurile acordate curente, cu 58.06% sau cu 150 mii lei; 

- Mijloace fixe, cu 15.93% sau cu 71 mii lei. 

c) Am constatat și diminuări semnificative a pozițiilor de activ la următoarele compartimente: 

- Numerar în  casierie și la conturi curente, cu 51.10% sau cu 28,255 mii lei; 

- Alte creanțe curente, cu 62.79% sau cu 9,881 mii lei; 

- Creanțe ale bugetului, cu 17.47% sau cu 3,083 mii lei. 

Celelalte modificări survenite în structura activelor Entității nu au prezentat devieri semnificative. 
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Analiza structurii pasivelor întreprinderii în dinamică 

Tabelul nr. 2 

 

Suma, MDL
Ponderea 

(%)
Suma, MDL

Ponderea 

(%)

Capital social 30 000 0,01% 30 000 0,01% 0,00% 0 114,87%

Rezerve 45 363 072 19,06% 60 619 410 29,26% 10,20% 15 256 338 153,50%

Corecții ale rezultatelor anilor 

precedenți 0 0,00% -143 202 -0,07% -0,07% -143 202 x

Profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită) al anilor precedenți 16 800 461 7,06% 36 198 0,02% -7,04% -16 764 263 0,25%

Profit net (pierdere netă) al 

perioadei de gestiune 0 0,00% -100 809 794 -48,66% -48,66% -100 809 794 x

Total capital propriu 62 193 533 26,13% -40 267 388 -19,43% -45,57% -102 460 921 -74,37%

Datorii comerciale 166 188 229 69,83% 239 654 630 115,67% 45,84% 73 466 401 165,65%

Avansuri primite curente 7 811 096 3,28% 6 041 460 2,92% -0,37% -1 769 636 88,84%

Datorii față de personal 1 338 328 0,56% 1 302 211 0,63% 0,07% -36 117 111,77%

Datorii privind asigurările 

sociale și medicale 318 695 0,13% 353 652 0,17% 0,04% 34 957 127,47%

Datorii față de buget 57 764 0,02% 12 437 0,01% -0,02% -45 327 24,73%

Alte datorii curente 87 372 0,04% 94 494 0,05% 0,01% 7 122 124,23%

Total datorii curente 175 801 484 73,87% 247 458 884 119,43% 45,57% 71 657 400 161,69%

TOTAL PASIVE 237 995 017 100% 207 191 496 100% 0,00% -30 803 521 100,00%

Ritmul 

creșterii 

(%)

Indicatori

Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019 Devierea 

ponderii  

(+;-)

Abaterea (+;-)

 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus, concluzionăm următoarele: 

d) În structura pasivelor prevalează datoriile comerciale, cu o pondere de 115.67%, urmate de 

poziția rezerveșpr, cu o pondere de 29.26%, și avansuri primite curente, cu o pondere de 2.92%; 

e) Cu referință la evoluția indicatorilor în dinamică, constatăm o creștere importantă comparativ 

cu perioada de gestiune precedentă la următoarele poziții ale bilanțului: 

- Datorii comerciale, cu 65.65% sau cu 73,466 mii lei; 

- Rezerve, cu 53.50% sau cu 15,256 mii lei; 

f) Am constatat și diminuări semnificative a pozițiilor de activ la următoarele compartimente: 

- Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestine, care constituie pierderi în sumă totală de 

(100,810) mii lei, față de profitul anului precedent în sumă de 16,966 mii lei; 

- Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți, cu 99.75% sau cu 16,764 mii 

lei; 

- Avansuri primite curente, cu 11.16% sau cu 1,770 mii lei. 

 

Celelalte modificări survenite în structura activelor Entității nu au prezentat devieri semnificative. 
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Analiza Situației de Profit și Pierdere: 

Tabelul nr.3  

 

Venituri din vânzări 1 840 422 662 1 826 260 660 -14 162 002 99,23%

Costul vânzărilor 1 783 319 071 1 885 601 086 102 282 015 105,74%

Profit brut (pierdere brută) 57 103 591 -59 340 426 -116 444 017 -103,92%

Alte venituri din activitatea operațională 2 030 966 876 114 -1 154 852 43,14%

Cheltuieli de distribuire 32 806 776 32 763 266 -43 510 99,87%

Cheltuieli administrative 9 357 906 9 209 183 -148 723 98,41%

Alte cheltuieli din activitatea operațională 30 575 371 635 341 060 1215,49%

Rezultatul din activitatea operațională 16 939 300 -100 808 396 -117 747 696 -595,12%

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 0 -1 398 -1 398 #ДЕЛ/0!

Profit (pierdere) până la impozitare 16 939 300 -100 809 794 -117 749 094 -595,12%

Cheltuieli cu impozitul pe venit 73 374 0 -73 374 0,00%

Profit net (pierdere netă) al per.de gestiune 16 865 926 -100 809 794 -117 675 720 -597,71%

Ritmul creșterii 

(%)
Indicatori Abaterea (+;-)

Sold 31.12.2018 

(MDL)

Sold 31.12.2019     

(MDL)

 

Datele prezentate în tabelul de mai sus denotă o situație precară a vânzărilor „FEE-Nord” SA, atfel 

încât Entitatea nu a obținut suficiente venituri din vânzări pentru a acoperi atât consumurile, cât și 

cheltuielile suportate. Entitatea a suportat pierderi brute în sumă totală de (59,340) mii lei. 

 

Rezultatul din activitatea operațională al Entității, în perioada de gestiune, constituie pierderi în 

sumă totală de (100,808), comparativ cu profit din activitatea operațională a anullui precedent în sumă 

de 16,939 mii lei. 

Perioade de gestiune curentă a fost finalizată cu pierderi în sumă totală de (100,809,794) lei, 

comparativ cu un profit net în perioada anului precedent în sumă totală de 16,865,926 lei. 

 

Tabelul nr.4 

          Indicatorul activelor nete              

      (MDL) 

Indicatori Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019 Abaterea absolută Evoluția 

Total active 237 995 017 207 191 496 -30 803 521 87,06%

Datorii curente 175 801 484 247 458 884 71 657 400 140,76%

Total datorii 175 801 484 247 458 884 71 657 400 140,76%

Active nete 62 193 533 -40 267 388 -102 460 921 -64,75%
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Din calculele efectuate rezultă că la sfârşitul anului 2019  indicatorul activelor nete ale entității 

este cu valoare negativă de (40,267) mii lei, comparativ cu situația lor în anul precedent, în care 

Entitatea a deținut active nete în valoare de 62,194 mii lei. 

Diminuarea semnificativă a acestui indicator este cauzată atât de creșterea datoriilor cu 40.76% 

sau cu 71,657 mii lei, cât și de diminuarea activelor totale cu 12.94% sau cu (30,804) mii lei. 

Valoarea negativă a patrimoniului net confirmă o stare economico-financiară precară, astfel încât 

Entitatea nu dispune de activele necesare pentru a-şi acoperi şi onora obligaţiunile sale financiare. 
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Calculul indicatorilor financiari: 

Entitatea a efectuat claculele indicatorilor financiari în conformitate cu Anexa la Regulamentul  

cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare 

anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului 

depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 875 din 22.12.2015. 

 

Tabelul nr. 5  

№ 

d/o 
Indicatori Formula de calcul 

Indicatori            

Anexa 1 Anexa 

2 2018 

Indicatori 

calculați 

2018 

Indicatori         

Anexa 1 Anexa 2 

2019 

Indicatori 

calculați 

2019 

Diferențe 

2019-2018 

1. Rata activelor 

imobilizate (rata 

imobilizărilor ) 

Total active imobilizate/ 

   12 564 569   10 136 284     

Total active 

  237 995 317 0,05 207 191 496 0,05 0,00 

2. Rata activelor 

circulante 

Total active circulante/ 

r.300 (b) / r.310 (b) 225 430 748   197 055 212     

Total active 

  237 995 317 0,95 207 191 496 0,95 0,00 

3. Rata creanţelor în 

valoarea totală a 

activelor 

Total creanţe / 

(r.100+r.190+r.200+r.210+ 

+r.220+r.230+r.240)(b) / r.310(b) 176 331 891   178 205 534     

Total active 

  237 995 317 0,74 207 191 496 0,86 0,12 

4. Rata creanţelor curente 

în valoarea activelor 

circulante 

Total creanţe curente / 

(r.190+ r.200+ r.210+ r.220+ r.230+ +r.240)(b) / 

r.300(b) 176 331 891   178 205 534     

Total active circulante 

  225 430 748 0,78 197 055 212 0,90 0,12 

5. Rata stabilităţii 

financiare 

(Total capital propriu+ 

total datorii pe termen 

lung) / Total pasive 
( r.390 + r.440)(b) / r.590(b) 62 193 533   -40 267 388     

  237 995 017 0,26 207 191 496 -0,19 -0,46 

6. Rata datoriilor curente Total datorii curente/ 

r.580(b) / ( r.440 + r.580 )(b) 175 801 484   247 458 884     

Total datorii 

  175 801 484 1,00 247 458 884 1,00 0,00 

7. Rata datoriilor totale 

sau rata de îndatorare 

totală  (coeficientul de 

atragere a surselor 

împrumutate) 

(Total datorii pe termen 

lung+Total datorii 

curente ) /  
( r.440 + r.580)(b) / r.590(b) 175 801 484   247 458 884     

Total pasive 

  237 995 017 0,74 207 191 496 1,19 0,46 

8. Rata solvabilităţii 

generale 

Total pasive/ 

r.590(b) / (r.440+r.580)(b) 237 995 017   207 191 496     

Total datorii 

  175 801 484 1,35 247 458 884 0,84 -0,52 

9. Rentabilitatea 

veniturilor din vînzări 

Profit brut(pierdere 

brută) х 100%/ 

r.030 (spp) /r.010(spp) 57 103 591   -59 340 426     

Venituri din vînzări 

  1 840 422 662 3,10 1 826 260 660 -3,25 -6,35 

10. Rata generală de 

acoperire a capitalului 

propriu (rata pîrghiei 

financiare) 

Total pasive/ 

r.590 (b) / r.390 (b) 237 995 017   207 191 496     

Total capital propriu 

  62 193 533 3,83 -40 267 388 -5,15 -8,97 

11. Coeficientul corelaţiei 

dintre sursele 

împrumutate şi sursele 

proprii 

Total datorii/ 

(r.440+r.580)(b) / r.390(b) 175 801 484   247 458 884     

Total capital propriu 

  62 193 533 2,83 -40 267 388 -6,15 -8,97 

12. Rata autonomiei 

globale (coeficientul de 

autonomie) 

Total capital propriu/ 

r.390(b) / r.590(b) 62 193 533   -40 267 388     

Total pasive 

  237 995 017 0,26 207 191 496 -0,19 -0,46 

13. Numărul de rotaţii ale 

creanţelor curente 

Venituri din vînzări/ 
r.010 (spp2) / 

[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.4(b)+ 

(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240) 

col.5(b)] / 2 1 840 422 662   1 826 260 660     
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Valoarea  medie a 

creanţelor curente totale 

185 592 898 9,92 177 268 713 10,30 0,39 

14. Fondul de rulment net Total active circulante –  

(r.300 - r.580)(b) 225 430 748   197 055 212     

Total datorii curente 

  175 801 484 49 629 264 247 458 884 -50 403 672 -100 032 936 

15. Lichiditatea curentă Total active circulante/ 

r.300(b) / r.580(b) 225 430 748   197 055 212     

Total datorii curente 

  175 801 484 1,28 247 458 884 0,80 -0,49 

16. Rentabilitatea activelor 

(economică) 

Profit (pierdere) pînă la 

impozitare (sau profit 

net/ pierdere netă a 

perioadei de gestiune) х 

100% / 

[r.100(spp) (sau r.120(spp)] х 100% / 

[(r.310 col.4+ r.310 col.5)(b) / 2] 

16 939 300   -100 809 794     

Valoarea medie a 

activelor totale 

23 894 879 70,89 222 593 407 -45,29 -116,18 

17. Durata de colectare a 

creanţelor  curente 

Valoarea medie a 

creanţelor curente х 360 

zile/ 

[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240 col.4+ 

(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240) col.5] 

(b)) / 2] х 360 /r.010 (spp) 
66 813 443 280   63 816 736 500     

Venituri din vînzări 

1 840 422 662 36,30 1 826 260 660 34,94 -1,36 

18. Numărul de rotaţii ale 

activelor 

Venituri din vînzări / 

r.010 (spp) / 

[(r. 310 col.4+r. 310 col.5)(b) / 2] 1 840 422 662   1 826 260 660     

Valoarea medie a 

activelor   253 873 104 7,25 222 593 407 8,20 0,96 

19. Numărul de rotaţie al 

datoriilor curente 

Venituri din vînzări/ 

Valoarea medie a 

datoriilor curente 
r.010(spp) / [(r.580col.4 + r.580col.5)(b) / 2] 1 840 422 662   1 826 260 660      

  170 028 992 10,82 211 630 184 8,63 -2,19 

20. Perioada de achitare a 

datoriilor curente 

Numărul zilelor în 

perioada de 

gestiune(360)/ 

360/ 

r.010(spp) / [(r.580col.4 + +r.580col.5)(b) / 2] 360   360     

coeficientul de rotaţie al 

datoriilor curente 

  11 10,82 9 8,63 -2,19 

21. Rata de acoperire a 

datoriilor cu numerar 

Fluxul net de numerar 

din activitatea 

operaţională/ 

r.080 (sfn3) / 

(r.440 + r.580)(b) 45 599 898   -29 902 307     

Total datorii pe termen 

lung+Total datorii 

curente 
  175 801 484 0,26 247 458 884 -0,12 0,00 

22. Rentabilitatea 

capitalului propriu 

(financiară) 

[Profit net (pierdere 

netă) al perioadei de 

gestiune  (sau profit 

(pierdere) pînă la 

impozitare)] х 100% / 
[r.120(spp) (sau r.100(spp)] х 100% / 

[(r.390col.4 +r.390 col.5)(b) / 2] 1 686 592 600   -10 080 979 400     

Valoarea medie a 

capitalului propriu 

  83 843 962 20,12 10 963 073 -919,54 -939,66  

         

  
Director General Interimar 

    Serghei Gramma    

        

   Contabil-șef     

Alexandru 

Sadovici   
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Din analiza calculelor efectuate și a rezultatelor obținute, colcluziomăm cu referință la cei mai 

importanți indicatori: 

 

1. Rata activelor imobilizate constituie a rămas constatnă în dinamică, și constituie 5%. Acest 

indicator relectă ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent în patriimoniu și măsoară 

gradul de imoibilizare a elementelor de capita. Valoarea optimă a acestui indicator pentru o 

Entitatea tinde să fie peste 40%. Astfel, indicatorul Entității este unul foarte modest. 

2. Rata activelor circulante, de asemenea a rămas constantă și constituie o pondere de 95%. Această 

rată măsoară indirect gradul de lichiditate al patrimoniului Entității, fiind în dependență majoră de 

specificul activității. La modul general, se consideră că pentru o entitate o valoare de 60% este 

sănătoasă. În cazul Entității, acest indicator este supraponderat. Entitatea, în acest context, se poate 

confrunta cu probleme în transformarea imediată a activelor circulante în lichidități pentru plata 

obligațiilor sale, în deosebi a creanțelor, care constituie 84% din totalul activelor circulante. 

3. Ponderea creanțelor în valoarea totală a activelor constituie 74% în anul 2018 și 86% în anul 

2019. Această rată este influențată de domeniul de activitate, de natura relațiilor comerciale precum 

și de termenele de plată practicate. Cum am menționat la indicatorul precedent, acest indicator 

poate genera riscuri de obținere a lichidităților imediate. 

4. Rata stabilității financiare (coeficientul de autofinanțare) a constituit 26% în anul 2018, iar în 

anul 2019 este un indicator negativ, dat fiind valorii negative a capitalului propriu. Acesti indicator 

reflectă ponderea surselor de finanțare ce rămân la dispoziția Entității pentru o perioadă mai mare 

de un an în totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice. Nivelul optim al acestui indicator 

ar trebui să tindă spre 33%. Astfel, dacă anul trecut indicatorul Entității era unul redus, în anul 

curent Entitatea nu dispune de stabilitate fiannciară. 

5. Rata datoriilor totale constituie 74% în anul 2018 și 119% în anul 2019. Ponderea acestui 

indicator, atât în anul precedent, cât și mai cu seamă în anul curent, este mai mare față de nivelul 

recomandat de 67%. În context, Entitatea ar putea să se confrunte cu o situație dificilăr în privința 

acoperirii unor costuri suplimentare dacă conducerea nu ar fi prevăzut acoperirea acestora din 

utilizarea optimă a activelor deținute și achiziționate din aceste resurse atrase. 

6. Rata solvabilității generale a constituit 135% în anul 2018, iar în anul 2019 – 84%. Rezultatul 

obținut în anul curent este sub limita de 1, considerată de specialiști limita solvabilității. Până și 

indicatorul anului trecut se situează sub valoarea minimă recomandabilă a acestei rate de 1.4. Astfel, 

dacă în anul trecut Entitatea era cât de cât solvabilă, anul curent este sub limita solvabilității. 

7. Rentabilitatea veniturilor din vânzări a constituit în anul precedent 3,1 puncte, iar în anul curent 

constituie o valoare negativă. Valoarea optimă a acestui indicator ar trebui să fie mai mare decât 

1,8. Astfel, constatăm un indicator bun al Entității în anul precedent, comparativ cu o rentabilitate 

ineficientă a vânzărilor în anul curent. 

8. Lichiditatea curentă s-a diminuat cu 0,18 de la 1,28 în anul precedent, la 0,80 în anul curent. Acest 

indicator măsoară capacitatea Entității de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe 

termen scurt din bilanț. Valoarea optimă a acestui indicator ar trebui să se situeze între 1,5 – 2 

puncte. În context, dacă anul trecut Entitate se situa bine la compartimentul lichidități curente, în 

anul curent indicatorul este unul mult sub limita recomandată. Astfel, Entitatea ar avea nevoie să 

se împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate pentru a-și plăti datoriile. 

9. Rata profitului brut, a profitului operațional și a profitului net constituie în anul curent 

indicatori cu valori negative, astfel încât procesul de gestionare a vânzărilor și a activității 

operaționale nu este unul eficient, iar pierderile nete nu constituie un indicator bun pentru 

acționari. 
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10. Rata rentabilității activelor (ROA) în anul 2018 a atins nivelul de 70,89% iar în anul 2019 

constituie valoare negativă. Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de 

rentabilitate a unei Entități, și măsoară eficiența utilizării activelor, din punct de vedere a profitului 

obținut și arată câți lei aduce sub formă de profit un leu investit în active. Practica sugerează că un 

interval optim pentru entitate este între 3 și 9% cu o tendință de creștere. Chiar dacă indicatorul 

anului trecut este unul foarte rentabil, în anul curent Entitatea nu este rentabilă în raport cu 

activele. 

11.  Rata rentabilității capitalului propriu (ROE) a constituit 20,12% în anul precedent, față de o 

valoare negativă în anul curent. Acest indicator este considerat ca fiind cel mai important dintre 

indicatorii de rentabilitate, deoarece măsoară profitul ce rezultă din investiția făcută de acținar. Un 

profit rezonabil din capitalul propriu ar trebui să tindă spre 15%, fapt ce ar asigura capital propriu 

adecvat și o viitoare creștere așteptată. În context, indicatorul anului trecut al Entității este unul 

bun, iar în anul curent capitalul propriu nu este asigurat cu profitabilitate. 
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6. Note explicative la situațiile financiare 

 

A) Imobilizări necorporale 

Valoarea de bilanț a imobilizărilor necorporale ale Entității la finele perioadei auditate constituie  

1,378,926 lei lei. 

Indicatori Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019

Imobilizări necorporale în curs de execuție 0,00 0,00

Licență de activitate 3 317 417,00 3 366 118,00

Amortizarea imobilizărilor necorporale -1 373 769,00 -1 987 192,00

Total imobilizări necorporale 1 943 648,00 1 378 926,00  
În Situațiile Financiare imobilizările necorporale sunt reflectate la valoarea contabilă (valoarea inițială 

minus amortizarea acumulată). După cum este reflectat ăn tabel mișcarea imobilizărilor necorporale in 

anul 2019 nu a avut loc. 

 

B) Imobilizări corporale 

Valoarea de bilanț a imobilizărilor corporale în curs de execuție este de 645 909 lei, iar valoarea de 

bilanț a imobilizărilor corporale constituie 23 569 460 lei, formată din mijloace fixe în valoare de 46 550 

567 lei, amortizarea imobilizărilor corporale constituind 22 981 107 lei. 

Indicatori

Sold 31.12.18 

(cost de 

intrare)

Amortizarea 

acumulată 

31.12.18

Intrări în 

perioadă (la 

cost de 

intrare)

Ieșiri în 

perioadă (la 

cost de 

intrare)

Sold 31.12.19 

(cost de 

intrare)

Amortizarea 

acumulată 

31.12.19

Imobilizăti corporale în curs 

de execuție 351 600 0 98 743 450 343 0

Terenuri 28 889 0 0 28 889

Mijloaxe fixe, inclusiv: 16 224 128 8 599 678 2 909 679 0 19 133 807 11 438 802

clădiri 4 822 287 1 339 600 2 459 335 0 7 281 622 2 872 411

mașini, utilaje, instalații 7 897 289 5 241 936 85 417 0 7 982 706 6 089 623

mijloace de transport 2 211 989 1 254 724 354 260 0 2 566 249 1 498 889

instrumente de inventar 198 329 190 923 0 198 329 193 266

alte mijloace fixe 1 094 234 572 495 10 667 1 104 901 784 613

Valoarea de bilanț MF 7 624 450 7 695 005

Total imobilizări corporale 16 604 617 8 599 678 3 008 422 450 343 19 162 696 11 438 802

Valoarea de bilanț 

imobilizări corporale 8 004 939 7 723 894  
 

Valoarea la costul de intrare a imobilizărilor corporale s-a majorat în perioada de gestiune cu 2,558,079 

lei, iar valoarea de bilanț respectiv cu 70,555 lei. 

Această majorare a fost cauzată prioritar de la intrarea mijloacelor fixe în valoare de 2,909,679 lei, iar în 

cadrul imobilizărilor corporale în curs de execuție au fost înregistrate intrări de 98,743 lei  și ieșiri de 

450,343 lei. 

Am constatat în evidența contabilă 51 unități de mijloace fixe în sumă totală de 133,626 lei, valoare 

inițială a cărora eset mai mică decât plafonul stabilit atât de legislația fiscală, cât și de politicile 
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contabile ale Entității – 6,000 lei. Aceste imobilizări nu corespund criteriilor de recunoaștere prevăzute 

de Standardele Naționale de contabilitate, ele ținând de componența activelor circulante – OMVSD, 

Totodată, mijloacele fixe menționate au fost înregistrate în evidența contabilă a Entității în perioadele 

precedente. Din aceste considerente, nu ne putem exprima asupra faptului dacă aceste valori au un 

impact semnificativ asupra situațiilor financiare. 

 

 

➢ Investiții imobiliare 

 

Valoarea de intrare a investițiilor imobiliare la finele perioadei auditate a constituit 1,831,272 lei și s-a 

diminuat în anul curent față de anul precedent cu 2,459,336 lei, iar valoarea de bilanț a constituit la 

31.12.2019: 1,033,464 lei, fiind înregistrate ieșiri în valoare de 2,459,336 lei (modernizarea activelor pe 

termen lung, a clădirii dispeceratului și serviciului aprovizionare) iar amortizarea acumulată a 

investițiilor imobiliare a constituit 797,808 lei. 

 

C) Active circulante 

 

Valoarea activelor circulante la încheierea exercițiului financiar constituie suma de 197,055,212 lei, o 

analiză detaliată a lor este redată în tabelul de mai jos: 

Indicatori Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019 Abateri în perioadă (+;-)

Materiale 451 692 404 159 -47 533

OMVSD 533 025 567 560 34 535

Creanțe comerciale 150 259 239 164 939 022 14 679 783

Avansuri acordate curente 398 994 549 019 150 025

Creanțe ale bugetului 10 953 555 7 870 325 -3 083 230

Creanțe ale personalului 104 529 112 696 8 167

Alte creanțe curente 14 615 574 4 734 472 -9 881 102

Numerar în casierie și la conturi curente 45 099 029 16 843 646 -28 255 383

Alte elemente de numerar 2 829 907 964 595 -1 865 312

Alte actiev circulante 184 904 69 718 -115 186

Total active circulante 225 430 448 197 055 212 -28 375 236

  

Valoarea totală a activelor circulante s-a diminuaat în perioada de gestiune cu 28,375,236 lei. 

 

Diminuări semnificative ale activelor circulante sunt constatate în componența numerarului în casierie și 

la conturi curente: cu (28,255,383) lei, altor creanțe curente: cu (9,881,102) lei și creanțe ale bugetului: 

cu (3,083,230) lei, concomitent cu o creștere semnificativă a creanțelor comerciale cu 14,679,783 lei. 

 

Am constatat creanțe curente cu termen mai mare de un an de zile din data formării lor (selectați doar 

cei cu sumele creanțelor mai mari de 1,000 lei) în sumă totală de 996,837 lei, datorate de către 26 

debitori, inclusiv: 

- Creanțe comerciale: 23 debitori în sumă de 990,346 lei; 

- Alte creanțe curente: 3 debitori în sumă totală de 6,491 lei. 
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Concomitent, Entitatea înregistrează creanțe în sumă totală de 9,290,521 lei datorate de către debitorul 

insolvabil, aflat în litigiu cu Entitatea, ÎS „Acva Nord”, din perioada anului 2016. În context, Entitatea 

nu a calculat și înregistrat corecții (provizioane) privind aceste creanțe compromise. 

 

În context, Entitatea înregistrează un sold de creanțe comereciale cu denumirea analitică „Физическое 

лицо (служебное)” în sold de 75,455,078 lei la 31.12.2019, pentru care nu au fost prezentate în  adresa 

noastră documente justificative aferente. 

 

D) Capital propriu 

 

Capitalul social al Entității constituie 30,000 lei, nefiind înregistrate modificări în perioada auditată. 

Rezervele entității constituie 60,619,410 lei, inclusiv capital de rezervă: 57,553,476 lei, și alte rezerve: 

3,065,934 lei. 

 

Rezervele Entității au constituit la finele perioadei auditate 60,619,410 lei (în creștere cu 15,256,338 lei 

față de anul precedent), inclusiv capital de rezervă: 57,553,476 lei, și alte rezerve în sumă de 3,065,934 

lei.  

 

Am constatat supliniri a capitalului de rezervă din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți (vezi 

comentariul mai jos, la compartimentul profitului), concomitent și alocarea din contul altor rezerve a 

sumei de 100,000 lei pentru tratamentul unui colaborator al Agenției Proprietăți Publice în baza deciziei 

Consiliului Societății din 23.01.2019. 

 

Soldul corecțiilor ale rezultatelor anilor precedenți la finele perioadei auditate constituie suma de 

(143,202) lei. 

 

Am constatat diverse înregistrări în contul corecțiilor ale rezultatelor anilor precedenți, inclusiv 127,700 

lei privind trecerea cheltuielilor pentru activități corporative ale perioadei 2018 din contul corecțiilor 

rezultatelor anilor precedenți, fapt recomandata de auditorul precedent. 

 

Profitul nerepartizat al anilor precedenți constituie suma de 36,198 lei, comparativ cu pierderi ale anului 

precedent în sumă de (83,043) lei. 

 

Entitatea a înregistrat operațiuni din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți privind 

repartizarea acestuia în baza deciziei Adunării Generale a Acționarilor din 24.05.2019, inclusiv: 

 

- Investirea în vederea dezvoltării producției (trecerea în contul capitalului de rezervă): 15,356,338 

lei; 

- Plata recompenselor membrilor organelor de conducere și alte scopuri prevăzute de legislație: 

1,407,925 lei. 

 

Entitatea a a suportat pierderi nete în perioada auditată în sumă totală de (100,809,794) lei. O descifrare 

detaliată a pierderilor suportate de Entitate, analizată în structura veniturilor și cheltuielilor separat pe 

trimestrele anului 2019 o relatăm în tabelul de mai jos: 
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Cont Trim I Trim II Trim II Trim IV Total 

611 480 787 199,65  418 781 207,54  441 105 155,07  485 587 097,45  1 826 260 659,71  

612 322 098,51  178 296,54  200 512,98  175 205,98  876 114,01  

622     0,01  96,20  96,21  

711 544 692 388,38  450 668 756,44  429 716 438,95  460 523 502,27  1 885 601 086,04  

712 7 875 855,06  7 936 884,11  7 850 571,70  9 099 954,36  32 763 265,23  

713 2 047 194,23  2 224 494,35  2 108 504,30  2 828 990,23  9 209 183,11  

714 65 200,00  228 338,10  75 860,28  2 236,71  371 635,09  

722     487,30  1 006,98  1 494,28  

Rezultat 

financiar -73 571 339,51  -42 098 968,92  1 553 805,53  13 306 709,08  -100 809 793,82  

 

E) Datorii curente 

 

Datoriile Entității s-au majorat cu 71,657,400 lei și constituie la sfârșitul perioadei auditate 247,458,884 

lei. Situația soldurilor datoriilor la început și sfârșit de an este redată în tabelul de mai jos. 

(lei) 

 

Indicatori Sold 31.12.2018 Sold 31.12.2019 Abateri în perioadă (+;-)

Datorii comerciale 166 188 229 239 654 630 73 466 401

Avansuri primite curente 7 811 096 6 041 460 -1 769 636

Datorii față de personal 1 338 328 1 302 211 -36 117

Datorii privind asigurările sociale și medicale 318 695 353 652 34 957

Datorii față de buget 57 764 12 437 -45 327

Alte datorii curente 87 372 94 494 7 122

Total datorii curente 175 801 484 247 458 884 71 657 400

Total datorii 175 801 484 247 458 884 71 657 400

 

Majorări semnificative am constatat în cadrul datoriilor comerciale: cu 73,466,401 lei, concomitent cu 

dimunuări semnificative a avansurilor primite curente: cu (1,769,636) lei, restul indicatorilor suferind 

modificări neesențiale în perioadă. 

 

Am constatat la situația din 31.12.2019 datorii în valori semnificative față de furnizorii principali ai 

Entității, după cum urmează: 

 

- „RED-Nord” SA: 112,866,282 lei; 

- „Energocom” SA: 95,907,747 lei; 

- „Moldelectrica” ÎS: 26,118,543 lei. 
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F)  Venituri și Cheltuieli 

Detalierea rezultatelor financiare: 
 

MDL) 

Venituri din vânzări, inclusiv : 1 840 422 662 1 826 260 660 -14 162 002 99,23%

Venituri din vânzarea mărfurilor 1 840 127 310 1 825 944 346 -14 182 964 99,23%

Venituri din prestarea serviciilor 78 636 184 379 105 743 234,47%

Venituri din contracte de leasing operațional și financiar 216 716 131 935 -84 781 60,88%

Costul vânzărilor, inclusiv: 1 783 319 071 1 885 601 086 102 282 015 105,74%

Valoarea contabilă a mărfurilor vândute 1 783 120 532 1 885 383 427 102 262 895 105,74%

Costul serviciilor prestate 25 537 133 101 107 564 521,21%

Costuri aferente contr.de leasing operațional sau financiar (arendă, locațiune) 173 002 84 558 -88 444 48,88%

Profit brut (pierdere brută) 57 103 591 -59 340 426 -116 444 017 -103,92%

Alte venituri din activitatea operațională, inclusiv: 2 030 966 876 114 -1 154 852 93,33%

venituri din sancțiuni 705 156 450 744 -254 412 63,92%

venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat 0 35 427 35 427 0,00%

alte venituri operaționale 1 325 810 389 943 -935 867 29,41%

Cheltuieli de distribuire, inclusiv: 32 806 776 32 763 266 -43 510 99,87%

cheltuieli cu personalul comercial 13 417 194 13 290 293 -126 901 99,05%

chelt.privind amortiz., întreț.și reparația activ. Imobiliz. cu destinație comercială 870 041 889 720 19 679 102,26%

Alte cheltuieli de distribuire 18 519 541 18 583 253 63 712 100,34%

Cheltuieli  administrative, inclusiv: 9 357 906 9 209 183 -148 676 98,41%

Cheltuieli cu personalul administrativ 6 739 298 6 636 497 -102 801 98,47%

Chelt.privind amortizarea, întreț.și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă 960 648 903 971 -56 677 94,10%

Cheltuieli cu impozitele și taxele, excepție impozitul pe venit 32 878 36 773 3 895 111,85%

Cheltuieli de protocol, reprezentanță 5 611 5 211 -400 92,87%

Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ 0 26 744 26 744 0,00%

Alte cheltuieli admininstrative 1 619 424 1 599 987 -19 437 98,80%

Alte cheltuieli generale și administrative 47 371 635 371 588 790712,77%

Alte cheltuieli din activitatea operațională, inclusiv: 30 575 371 635 341 060 1215,49%

Cheltuieli privind sancțiunile 30 575 2 370 -28 205 7,75%

Cheltuieli privind dobânzile 0 333 600 333 600 0,00%

Alte cheltuieli operaționale 0 35 665 35 665 0,00%

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 16 939 300 -100 808 396 -117 747 743 -595,12%

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere), inclusiv: 0 -1 398 -1 398 0,00%

din redevențe 0 -1 398 -1 398 0,00%

Profit (pierdere) până la impozitare 16 939 300 -100 809 794 -117 749 141 -595,12%

Cheltuieli privind impozitul pe venit 73 374 0 -73 374 0,00%

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 16 865 926 -100 809 794 -117 675 767 -597,71%

Indicatori 2018 2019 Abateri (+;-) Evoluția (%)
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Concluzie generală pe baza detalierii rezultatelor financiare, în cifre comparative (anul 2019 față de 

anul 2018): 

 

Pe parcursul anului 2019 Entitatea a înregistrat venituri din vânzări în sumă totală de 1,826,260,660 lei, 

în scădere cu (14,162,002) lei  sau cu 0,77%.  Costul vânzărilor constituie 1,885,601,086 lei, în creștere 

cu 102,282,015 lei sau cu 5.74%. Astfel, în anul 2019 Entitatea a suportat pierderi brute în sumă de 

(59,340,426) lei, față de profitul brut din anul 2018 în sumă de 57,103,591 lei, fiind în descreștere cu 

(116,444,017) lei sau cu 103,92%. 

 

Rezultatul din activitatea operațională în anul 2019 constituie pierderi în sumă de (100,808,396) lei, 

comparativ cu anul de gestiune precedent, când a fost înregistrat un profit în sumă de 16,939,300 lei, 

astfel, indicatorul anului 2019 fiind în descreștere cu (117,747,743) lei sau cu 595.12%. 

Rezultatul din alte activități în anul 2019 constituie pierderi în sumă de (1,398) lei.  

„FEE-Nord” SA a suportat în anul 2019 pierderi nete în sumă de (100,809,794) lei, cu (117,675,767) lei 

mai puțin decât în anul 2018. 

7. Continuitatea activității 

 

Continuitatea activității prevede întocmirea situațiilor financiare pornind de la ipoteza că 

întreprinderea își va continua în mod normal funcționarea cel puțin pe o perioadă de 12 luni din data 

raportării, fără intenția sau necesitatea de a-și lichide sau reduce în mod semnificativ activitatea. 

 

Am obținut probe suficiente și adecvate privind gradul de adecvare cu care conducerea 

Entității utilizează ipoteza de continuitate a activității la întocmirea situațiilor financiare și, pe baza 

probelor de audit obținute, concluzionăm că nu există incertitudini semnificative în legătură cu 

evenimentele sau condițiile care ar putea genera îndoieli semnificative asupra capacității Entității de a-și 

continua activitatea. 

8. Auditul anului precedent (2018) 

 

Situațiile financiare pentru anul 2018 au fost supuse auditului de către Societatea de Audit „FlagMAN-

D” SRL („auditorul precedent”), iar raportul auditorului independent include opinie modificată (cu 

rezerve). 

 

Din o analiză a capitolului „Baza pentru opinia cu rezerve” am constatat următoarele aspecte: 

 

- Entitatea nu a înregistrat creanțele și veniturile aferente devierilor tarifare ce urmau a fi 

recuperate pe pacursul anilor 2018-2020, fapt ce a avut un impact semnificativ asupra situațiilor 

financiare, inclusiv creanțe pe termen lung în sumă de 30,455 mii lei, și creanțe curente în sumă 

de 15,228 mii lei; 

 

Comentariul nostru. 

Afirmația auditorului precedent nu este relevantă. În conformitate cu prevederile Hotărârii 

ANRE nr. 201/2016 din 15.07.2016 „privind stabilirea mecanismului de recuperare a devierilor 

tarifare ale furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate și ale operatorilor rețelelor 

electrice de distribuție”, Entitatea nu are obligația de a înregistra sumele devierilor tarifare în 
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contul compartimentelor de creanțe ale bilanțului. În același context, menționăm faptul că 

înregistrarea oricăror sume în contul creanțelor trebuie să aibă la bază un debitor real, iar în 

cazul menționat debitorul real lipsește. 

 

- Entitatea a recuperate devieri tarifare în sumă de 18,192.5 mii lei, inclusive dobânda la sold în 

sumă de 2,964.7 mii lei. Acest supliment a fost înregistrat integral la „venituri din vânzări”, 

atunci când dobânda la sold era necesar de înregistrat la „venituri din dobânzi”; 

 

Comentariul nostru. 

Afirmația auditorului precedent nu este relevantă. Hotărârea ANRE nr. 201/2016, art. 6, 

prevede expres că „din veniturie efective lunare obținute de la prestarea serviciului de 

furnizarea a energiei electrice la tarife reglementate vor fi excluse TRANȘELE LUNARE de 

recuperare a devierilor tarifare menționate în anexele nr. 5 și nr. 6”. Astfel, tranșele lunare nu 

era necesar de a fi divizate în venituri din vânzări și venituri din dobânzi.  

 

- Entitatea nu controlează procesul de selectare a datelor contoarelor instalate la clienți, acest 

proces fiind externalizat care „RED-Nord” SA și „RED Nord Vest” SA, fapt ce ar putea 

influența semnificativ înregistrările contabile privind energia electrică furnizată; 

 

Comentariul nostru. 

Situația menționată la Entitate a rămas aceeași și în anul 2019. 

 

- La situația din 31.12.2018 Entitatea nu a constituit corecții (provizioane) privind creanțele 

compromise în valoare totală de 11,042.4 mii lei, inclusiv ale debitorilor insovabili – 9,712.7 mii 

lei, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra situațiilor finaicare; 

 

Comentariul nostru. 

Situația la compartimentul corezpunzător rămâne neschimbată și în anul 2019. 

9. Confirmarea Independenței Auditorilor  

 

(vezi și declarațiile de etică și independență din 06.06.2019) 

 

Cerințe de etică și independență (așa cum sunt stabilite de IFAC, precum și reglementările 

naționale de independență aplicabile). 

 

Cu referință la Sociatatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, confirmăm faptul că, pentru 

perioada acoperită de auditul nostru, precum și prin data acestei confirmări, ne-am respectat cerințele de 

etică relevante, inclusiv cerințele de independență aplicabile la auditarea situațiilor financiare a „FEE-

Nord” SA pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019. 

 

Confirmăm că noi, echipa de audit, persoanele menționate în Scrisoarea de misiune din 

06.06.2019 – Sergiu Șoimu, Cristina Pașinschi, Igor Lîsenco, Marcela Nicolaescu, Corneliu 

Șoimu: 
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• Am fost auditori independenți în sensul normelor de independență menționate anterior; 

 

• Nu deținem informații despre orice circumstanțe care au amenințat, sau care pare să 

amenințe, independența noastră; 

 

• Vom continua să luăm măsuri și să monitorizăm serviciile noastre pentru a menține 

conformitatea în materie de independență, cel puțin pînă la aprobarea situațiilor financiare pentru 

exercițiul încheiat la data de 31.12.2019 de către Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei 

Electrice Nord”. 

 

Nu există alte circumstanțe care afectează capacitatea noastră de a confirma aspectele de mai sus 

și suntem în cunoștință de cauză despre cele ce au o influență asupra independenței noastre, care 

ar trebui să fie aduse la cunoștință. 

 

Din cele menționate mai sus cu referință la problemele de independență, nu deținem alte 

informații relevante care ar trebui să fie luate în considerare de către conducerea Entității. 

10.    Semnătura 

 

În numele Întreprinderiii Mixte Moldo-Engleze 

„First Audit International” SA 

 

Partener de misiune, 

Director General, Auditor Licențiat    Sergiu Șoimu  

  

Certificat de calificare a auditorului  

seria AG nr. 000119 din 08.02.2008, 

eliberat în baza deiziei Comiseiei de certificare din 30.06.2006 

 

Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 61-7            

05.05.2020 

mailto:office@fai.md
mailto:sergiu.soimu@fai.md
http://www.fai.md/

