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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Cdtre Managementul intreprinderii de Stat "Moldelectrica"
Chigindu, Republica Moldova

Opinie cu rezerve
Am auditat situalii le financiare individuale ale intreprinderii de Stat "Moldelectrica" ("Societatea") intocmite
in baza Standardele Internalionale de Raportare Financiard ('IFRS'), care cuprind situalia poziliei
financiare la 31 decembrie 2020,9i situalia rezultatului global, situalia modificirilor capitalurilor proprii,
situalia fluxurilor de numerar aferente exercifiului incheiat la data respectivd, si un sumar al politicilor
contabile semnificative 9i alte note explicative. Situaliile financiare individuale menlionate se referd la:

. Capitaluri proprii:

. Pierderea netd a exercifiuluifinanciar:
1,082,873,179 tei
7 , 6 3 1 , 8 1 8 l e i

in opinia noastrd, cu exceplia posibilelor efecte ale aspectelor descrie in paragraful Baza pentru opinie cu
rezerue, situaliile financiare anexate prezintd o imagine fideld a poziliei financiare a Societd{ii la data de 31
decembrie 2020 precum 9i a performanlelor sale financiare gi a fluxurilor de trezorerie pentru exerciliului
incheiat la aceasti datd in conformitate cu Standardele lnternalionale de Raportare Financiari (,,lFRS").

Baza pentru opinie cu rezerve

lmobilizdrilor corporale
La 31 decembrie 2020, Societatea include in bilan! imobilizdri corporale in sumd de MDL
1,476,105,366. Aceste imobilizdri sunt inregistrate conform politicii de contabilitate a
societetii la valoarea justd. in conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor", Societatea
va evalua la sfdrsitulfiecdrei perioade de raportare dacd exista indicatorii de depreciere a
activelorsiconform IAS 16 cel putin o data la 5 (cinci)aniva efectua reevaluarea acestor
active. Ultima evaluarea a imobilizdrilor corporale a fost realizatd in anul 2010 de un
evaluator e)dern 9i astfel societatea nu dispune de estimdri 9i ipoteze adecvate la 31
Decembrie 2020 privind indicatorii minimi de depreciere sau de modificare a valorii de
piali a acestor active. in consecinli, noi nu am fost in misuri sd oblinem probe de audit
suficiente si adecvate in vederea asigurdrii asupra valorii recuperabile gi nu am reusit sa
determindm efectul asupra pozifiei financiare 9i a rezultatului global pentru anulincheiat
la 31 decembrie 2020. Opinia de audit asupra situaliilor financiare individuale la 31
Decembrie 2019 contine de asemenea o rezewd cu privire la acest aspect.

La 31 decembrie 2020, Societatea utilizeazd imobilizdri corporale cu o valoare contabild
netd in sumd de MDL 3,647,597 care erau disponibile pentru funclionare din anii
precedenli si pentru care Societatea nu deline titlu de proprietate. Probe de audit adecvate
in suportul acestor solduri la 31 decembrie 2020 nu au fost disponibile gi nu a fost posibild
efectuarea de proceduri alternative de audit pentru a ne asigura cu privire la acuratelea 9i
drepturile de proprietate aferente acestor active la 31 decembrie 2020 gi efectele
respective asupra rezultatului global, gi asupra situaliei modificirilor capitalurilor proprii
pentru exerciliul financiar incheiat la acea dati.
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lnventariere anuald

Am fost angajali dupd efectuarea inventarierii anuale 9i nu am putut participa la
inventarierea anuald a numerarului, stocurilor, mijloacelor fixe. Din cauza pandemiei
COVID-19 care a avut loc in timpul misiunii de audit, nu am putut efectua inventarierea
activelor pentru a ne asigura de existenta acestora. in consecinld nu au fost posibile
proceduri alternative pentru a obline probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a
confirma existenta soldurilor la 31 Decembrie 2020 a urmdtoarelor active:

a) Stocuri in valoare de MDL 46,165,780;
b) lmobil izdri corporale in valoare de MDL 1,476,105,366;

Astfel, nu am putut evalua dace sunt necesare ajustiri ale situaliei poziliei financiare,
rezultatului global, situaliei modificdrilor capitalurilor proprii pentru anul Tncheiat la 31
decembrie 2020.

Informalii comparative
Situaliile financiare ale exerciliului financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 au fost auditate
de un alt auditor ce a emis la 7 Mai 2O2O o opinie cu rezerve. Conducerea Societdlii a
retratat informaliile comparative in conformitate cu standardele de raportare financiard iar
Situaliile Financiare pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2020 ar trebui si includi
retratdri 9i dezvdluiri adilionale cu privire la soldurile retratate din Situalia Poziliei
Financiare la 31 DecemOiie 2019 gi 1 lanuarie 2019. in consecinld, noi nu am fost in
misurd sd oblinem probe de audit suficiente 9i adecvate in vederea asigurdrii asupra
completitudinii 9i acuratelea acelor retratdri iar proceduri alternative nu au fost posibile.
Orice ajustare aferentd soldurilor de deschidere poate afecta poziliei financiare 9i a
rezultatului global pentru exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

Am desfdgurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternalionale de Audit ("lSA").
Responsabilitalile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in se_cliunea
"Responsabilitalile auditorului Tntr-un audit al situaliilor financiare" din raportul nostru. Suntem
independenfi fala de Societate, conform cerinlelor de etici profesionald relevante pentru auditul
situaliilor financiare din Republica Moldova 9i ne-am indeplinit celelalte responsabilitdli de etici
profesionald, conform acestor cerinle. Credem ci probele de audit pe care le-am obfinut sunt
suficiente 9i adecvate pentru a furniza o bazd pentru opinia noastrd.

Aspecte cheie ale auditului

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ralionamentului nostru profesional, au avut cea
mai mare importanfi pentru auditul situaliilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost
abordate in contextul auditului situa[iilor financiare in ansamblu 9i in formarea opiniei noastre asupra
acestora 9i nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Nu avem alte aspecte cheie de prezentat in afara celor menlionate in cadrul secliunii Baza pentru opinia
cu rezerve din raportul nostru.

Alte informalii - Avizul asupra raportului conducerii

Societatea este responsabilS pentru intocmirea 9i prezentarea Raportului conducerii in
conformitate cu Legea Nr. 287 din 15.12.2017 a contabilite$igiraportiriifinanciare (in continuare
Legea nr.28712017), articolul 23 9i pentru acel control intern pe care conducerea il considerd
necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului conducerii care sa nu conlind
denaturdri semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul conducerii este anexat 9i nu face parte din situa[iile financiare individuale.
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in legiturd cu auditul situaliilor financiare individuale pentru exerciliul financiar incheiat la 31
decembrie 2020, responsabilitatea noastri este sa citim Raportul conducerii si in acest sens si
apreciem dacd existd neconcordante semnificative intre Raportul conducerii si situaliile
financiare, daca Raportul conducerii include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute
de legea Nr. 28712017, articolul 23 si daca Tn baza cunostinlelor gi inlelegerii noastre dobdndite
in cursul auditului situaliilor financiare cu privire la Societate 9i la mediul acesteia, informafiile
incluse in Raportul conducerii sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la
aceste aspecte. in baza activitdtii desfdsurate, raportim cd:

a) in Raportul conducerii nu am identificat informalii care sd nu fie in concordantd, in toate
aspectele semnificative, cu informaliile prezentate in situaliile financiare anexate ;

b) Raportul conducerii identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,
informaliile cerute de legea Nr.28712O17, articolul 23.

in plus, in baza cunogtintelor 9i inlelegerii noastre dobdndite in cursul auditului situaliilor
financiare individuale pentru exerciliul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire
la Societatea gi la mediul acesteia, nu am identificat informalii incluse in Raportul conducerii care
si fie eronate semnificativ.

Alte aspecte aferente informaliilor comparative

Situaliile financiare ale Societdlii la data de 31 Decembrie 201g 9i pentru perioada de gestiune
incheiatd la aceastd dati au fost auditate de un alt auditor, care a exprimat o opinie cu rezerye
asupra acelor situalii financiare in data de 7 Mai 2020.

Independenta

Suntem independenlifala de Societate, conform Coduluietic pentru profesionigtiicontabili(Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internalionale de Etica pentru Coniabili gidispoziliilor
de etica relevante pentru auditul situatiilor financiare individuale din Republica Moldova, inclusiv
Legea privind auditul situaliilor financiare nr.27112017 9i politicile Societdlii de audit, 9i ne-am
indeplinit celelalte responsabilitili privind etica in conformitate cu aceste dispozilii 9i cu Codul
IESBA.

ResponsabilitSlile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanla pentru situaliile
financiare

Conducerea este responsabili pentru intocmirea 9i prezentarea fideli a situatiilor financiare
individuale in conformitate cu Standardele Internafionale de Raportare Financiari, aprobate prin
Legea Nr.28712017 gimodificirile gicompletirile ulterioare la acesta sipentru acelcontroliniern
pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare
individuale lipsite de denaturiri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de eroare.
in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru aprecierea capacitdlii
Societdlii de a-9i continua activitatea, prezentdnd, dacd este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activitdliigiutilizdnd contabilitateapebaza continuitdliiactivitdlii, cu exceplia cazului
in care conducerea fie intenlioneazd sd lichideze Societatea sau sd opreascd operafiunile, fie nu
are nici o alti alternativi realistd in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanla sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiard al Societitii.
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Responsabilitalile auditorului intr-un audit al situaliilor financiare

Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in care situaliile
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de
eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastri, Asigurarea
rezonabild reprezintd un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanlie a faptului ci un audit
desfdgurat in conformitate cu ISA-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativd, dacd
aceasta existi. Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de eroare 9i sunt considerate
semnificative daci se poate preconiza, in mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate inbaza acestor situaliifinanciare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitam ra[ionamentul profesional si menlinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

. ldentificam 9i evaluam riscurile de denaturare semnificativd a situaliilor financiare,
cauzale fie de fraudd, fie de eroare, proiectdm gi executdm proceduri de audit ca
rdspuns la respectivele riscuri 9i oblinem probe de audit suficiente 9i adecvate pentru
a furniza o bazd pentru opinia noastrd. Riscul de nedetectare a unei denaturdri
semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decdt cel de nedetectare a unei
denaturiri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune
Tnlelegeri secrete, fals, omisiuni intenfionate, declaralii false 9i evitarea controlului
intern.

. intelegem controlulintern relevant pentru audit, in vederea proiectdriide proceduri de
audit adecvate circumstanfelor, dar fdrd a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacitilii controlului intern al Societilii.

. Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate 9i caracterul rezonabil al
estimirilor contabile 9i al prezentdrilor aferente de informalii realizate de cdtre
conducere.

. Formulim o concluzie cu privire la gradulde adecvare a utilizdrii de cdtre conducere
a contabilitilii pe baza continuitilii activitdlii gidetermindm, pe baza probelor de audit
oblinute, dacd existd o incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau condilii
care ar putea genera^ indoieli semnificative privind capacitatea Societilii de a-9i
continua activitatea. ln cazul in care concluziondm ci existi o incertitudine
semnificativd, trebuie sd atragem atenfia in raportul auditorului asupra prezentirilor
aferente din situaliile financiare sau, in cazul in care aceste prezentiri sunt
neadecvate, sd ne modificdm opinia. Concluziile noastre se bazeazd pe probele de
audit oblinute pdnd la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
condiliiviitoare pot determina Societatea sd nu i9i mai desfdgoare activitatea inbaza
principiului continuitifii activitSlii.

. Evaluam in ansamblu prezentarea, structura 9i conlinutul situaliilor financiare, inclusiv
al prezentdrilor de informalii, 9i mdsura in care situaliile financiare reflecta tranzacliile

9i evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte Tntr-o
prezentare fideld.

. Ob,tinem probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a emite opinia noastrd asupra
situafiilor financiare.

Comunicdm persoanelor responsabile cu guvernanla, printre alte aspecte, aria planificati 9i
programarea in timp a auditului, precum 9i principalele constatdri ale auditului, inclusiv orice
deficienle semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, noi oferim celor responsabili cu guvernanla, o declaralie prin care confirmim ci
am respectat cerinlele etice cu privire la independenfd, 9i le comunicdm toate relaliile 9i alte
aspecte ce pot fi considerate in mod rezonabil cd ar afecta independenla noastrd, 9i daci este
cazul, mdsuri de siguranli aferente.
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Alte informalii

Acest raport, inclusiv opinia de audit, a fost emis si este adresat exclusiv pentru informarea si
uzul Managementului giAsocialiilor Societdlii. in mdsura maximd permisd de lege, angajamentul
nostru de audit s-a desfdgurat cu obiectivul de a raporta acele elemente care sunt destinate unui
raport de audit financiar gi nu altor scopuri. Prin emiterea acestei opinii, noi nu acceptam sau nu
ne asumim responsabilitatea pentru utilizarea dcestui raport Tn orice alte scopuri sau fald de
orice altd persoand la cunogtin,ta cdreia acest raport ar putea ajunge.

Raport cu privire la alte dispozilii legale gi de reglementare

Am fost numiti de Consiliul de Administratie la data de 23 Noiembrie 2020 sit auditdm situatiile
financiare ale l.S. ,,MOLDELECTRICA' pentru exerciliul financiar incheiat la 31 Decembrie2O2O.

Confirmim cd:

. Opinia noastrd de audit este in concordanld cu raportul suplimentar prezentat
Comitetului de Audit al Societdfii, pe care l-am emis in aceeasi datd Tn care am emis
gi acest raport. De asemenea, Tn desfigurarea auditului nostru, ne-am pdstrat
independenfa fald de entitatea auditatd.

. Nu am prestat concomitent cu efectuarea auditului situaliilor financiare pentru
Societate servicii prevdzute de alin. (7) art. 21 din Legea nr.271 din 15.12.2017 privind
auditul situatiilor financiare.
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Chiginiu, Republica Moldova
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