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Opinie
1 Noi am fost contractati sa auditam situatiile financiare anexate ale S.A. „Centrala Electrica cu 

Termoficare Nord” (“Societatea”) Tntocmite Tn baza Standardelor Nationale de Contabilitate, care 
cuprind bilantul la data de 31 Decembrie 2018, situatia de profit si pierdere, situatia modificarilor 
capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar aferente exercitiului incheiat la data respective, si 
notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situatiile financiare 
mentionate se refera la:

® Activ net/Total capitaluri proprii: 275,396,420 lei
•  Profit net a exercitiului financiar: 2,032,660 lei

2 Nu exprimam nici о opinie cu privire la situatiile financiare anexate ale Societatii. Din cauza semnificatiei 
aspectelor descrise Tn paragraful Bazei pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii, nu am putut obtine 
probe de audit suficiente si adecvate pentru a oferi о baza pentru о opinie de audit asupra acestor 
situatii financiare.

Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii

Informatii comparative
3 Pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar Tncheiat la 31 Decembrie 2017 nu a fost 

exprimata о opinie datorita imposibilitatii de a obtine probe suficiente de audit. Tn consecinta nu au fost 
posibile proceduri alternative pentru a obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a confirma 
acuratetea soldurilor de deschidere la 1 lanuarie 2018 si a informatiilor comparative incluse Tn situatiile 
financiare pentru exercitiul financiar Tncheiat la 31 Decembrie 2018. Avand Tn vedere acestfapt, nu am 
putut evalua daca sunt necesare ajustari ale situatiei rezultatului global, situatie modificarilor 
capitalurilor proprii si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru anul Tncheiat la 31 Decembrie 2017. Orice 
ajustare aferenta soldurilor de deschidere poate afecta rezultatul global si a rezervelor pentru exercitiul 
financiar Tncheiat la 31 Decembrie 2017.

Mijloacele fixe
4 Exista conditii semnificative care indica faptul ca valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale, 

terenurilor si c o n s tru c to r  Tn curs de executie Tn valoare de 585,387 mii lei Tnregistrate Tn bilant la data 
de 31 Decembrie 2018, ar putea depasi valoarea recuperabila neta. Societatea nu a efectuat о evaluare 
a recuperabilitatii valorii contabile a imobilizarilor corporale, terenurilor si constructiilor Tn curs de 
executie, pentru a evalua daca a rf i necesara Tnregistrarea unei pierderi din depreciere. In consecinta, 
nu am putut determina daca ar fi necesare anumite ajustari a sumelor incluse Tn situatiile financiare ca 
imobilizari corporale, terenuri si constructs Tn curs de executie la data de 31 Decembrie 2018 precum 
si Tn contul de profit si pierdere pentru anul Tncheiat la aceiasi data. Opinia de audit asupra situatiilor 
financiare la 31 Decembrie 2017 contine de asemenea о rezerva Tn aceiasi sens.

Stocurl
5 Stocurile Tn valoare de 21,840 mii lei la 31 Decembrie 2018 sunt Tnregistrate la cost. Daca aceste stocuri 

ar fi prezentate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta Tn conformitate cu 
cerintele SNC, Societatea ar fi Tnregistrat о pierdere estimate de 2,183 mii lei. Tn consecinta, avand Tn 
vedere cele anterior mentionate, profitul net pentru anul curent ar fi fost mai mic cu 2,183 mii lei, iar 
valoarea capitalului propriu ar fi fost diminuata cu aceiasi suma. Opinia de audit asupra situatiijor 
financiare la 31 Decembrie 2017 contine de asemenea о rezerva Tn aceiasi sens.
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Creante comerciale
6 Societatea include Tn bilant la pozitia “Creante comerciale” suma de 94,698 mii lei ce reprezinta 

creante Tn valoare de 112,297 mii lei si provizioane aferente creantelor compromise Tn valoare de 
17,599 mii lei. Din suma totala de creante comerciale nete Tn valoare de 94,698 mii lei, 15,016 mii lei 
reprezinta creante cu termen de plata expirat mai mare de 1 an fara provizion aferent. Desi, Societatea 
a creat un provizion pentru creante compromise pentru acele creante care au о vechime mai mare de
1 an, totusi noi nu am obtinut probe suficiente si adecvate Tn vederea asigurarii asupra recuperabilitatii 
sumelor mai sus mentionate si asupra impactului corespunzator Tn contul de profit si pierdere. Opinia 
de audit asupra situatiilor financiare la 31 Decembrie 2017 contine de asemenea о rezerva Tn aceiasi 
sens.

Datorii comerciale
7 La 31 Decembrie 2018, Societatea include Tn bilant la pozitia “Datorii comerciale” suma de 183,163 mii 

lei din care pentru suma de 36,019 mii lei din 182,249 mii lei selectate nu am reusit sa obtinem suficiente 
confirmari directe de la creditori si nici sa realizam proceduri alternative pentru a ne asigura cu privire 
la valoarea acestora. In consecinta, avand Tn vedere cele mentionate mai sus si a situatiilor litigioase 
existente cu unii dintre creditori noi nu am reusit sa obtinem probe suficiente si adecvate de audit Tn 
vederea asigurarii asupra acuratetei datoriilor comerciale mai sus mentionate si asupra impactului 
aferent Tn contul de profit si pierdere si Tn activele Societatii. Opinia de audit asupra situatiilor financiare 
la 31 Decembrie 2017 contine de asemenea о rezerva Tn aceiasi sens.

Alte datorii pe termen lung
8 La 31 Decembrie 2018, Societatea include Tn bilant la pozitia “Aite datorii pe termen lung” Tn suma de 

150,726 mii lei din care suma de 66,287 mii lei reprezinta valoarea datoriei aferente activelor primite Tn 
gestiune economica, valoarea neta a activelor la data raportarii reprezinta 96,692 mii lei. Valoarea 
activelor depaseste valoarea datoriei aferente ca urmare a reevaluarilor Tnregistrate pe parcursul anilor 
2002, 2008 a carui efect a fost Tnregistrat Tn rezultatul anilor precedenti Tn detrimentul majorarii altor 
datorii pe termen lung precum si a cheltuielilor de reparatii capitalizate pe parcursul aflarii acestora Tn 
gestiune economica. Tn consecinta, nu am putut determina valoarea ajustarilor sumelor incluse Tn 
situatiile financiare ca „alte datorii pe termen lung” la data de 31 Decembrie 2018 precum si Tn contul 
de profit si pierdere pentru anul Tncheiat la aceiasi data. Opinia de audit asupra situatiilor financiare la 
31 Decembrie 2017 contine de asemenea о rezerva Tn aceiasi sens.

P ir{i afiliate
9 Sistemul de control intern al Societatii nu este suficient pentru a identifica toate partile afiliate si 

respectiv pentru a dezvalui tranzactiile si soldurile cu partile afiliate pentru anul financiar Tncheiat la 31 
Decembrie 2018. Totodata, acest aspect deriva si din faptul ca Societatea nu a identificat pentru 
actionarii sai toate partile afiliate ale acestora si astfel nu a dispus de informatii exhaustive pentru a 
contabiliza acele tranzactii si solduri cu acele parti afiliate dupa cum ar fi fost necesar Tn conformitate 
cu Standardele Nationale de Contabilitate. Astfel, nu am putut determina daca Nota 38 „  38. Tranzactii 
cu partile afiliate" prezinta informatie exhaustiva si daca sunt necesare dezvaluiri aditionale.

Incertitudine materiala pentru continuitatea activitatii
10 Dupa cum este mentionat Tn Nota 2.5 „Continuitatea activitatii” situatiile financiare anexate au fost 

Tntocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. La data de 31 Decembrie 2018 Tn bilant sunt 
Tnregistrate datoriile comerciale restante ale Societatii catre S.A. Moldova Gaz si S.R.L. Balti Gaz 
(principalii furnizori de gaze) Tn suma totala de 234,239 mii lei. La data Tntocmirii situatiilor financiare 
Societatea se afla Tn litigiu cu Moldova Gaz cu privire la marimea penalitatii calculate si ne Tnregistrate 
aferente datoriilor restante care ar creste si valoarea datoriilor fata de aceasta.
Factorii prezenti anterior indica о incertitudine semnificativa care ar putea sa puna Tn mod semnificativ 
la Tndoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea si, ca urmare, Societatea ar putea sa se 
afle Tn imposibilitatea de a-si valorifica activele si de a-si genera suficiente lichiditati, pentru a se elibera 
de datoriile curente Tn cursul normal al activitatii. Situatiile financiare (si notele la acestea) nu prezinta 
acest aspect. Opinia de audit asupra situatiilor financiare la 31 Decembrie 2017 contine de asemenea
о rezerva Tn aceiasi sens.
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11 Am desfasuret auditul nostru Tn conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ ISA”). 
Responsabilitatile noastre Tn baza acestor standarde sunt descrise detaliat Tn sectiunea 
“Responsabilitatile auditorului Tntr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem 
independent fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul 
situatiilor financiare din Republica Moldova si ne-am Tndeplinit celelalte responsabilitati de etica 
profesionala, conform acestor cerinte. Cu toate acestea, din cauza aspectelor descrise Tn sectiunea 
“Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii” dm raportul nostru, nu am putut obtine probe de audit 
suficiente si adecvate pentru a oferi о baza pentru о opinie de audit cu privire la situatiile financiare.

Evidentierea unor aspecte
12 Reglementari cu impact asupra situatiilor financiare

Fara a exprima alte rezerve, atragem atentia asupra Notei 31 la situatiile financiare, care prezinta faptul 
ca activitatea Societatii si tarifele la energia termica si electrica sunt reglementate de catre Agentia 
Nationala pentru Reglementare un Energetica („ANRE”). Prin urmare, reglementarile ANRE pot avea 
un impact semnificativ asupra performantei financiare a Societatii, precum si a valorii activelor si 
datoriilor acesteia.

1 3 Bazele mtocmirii s i restrictiile cu privire la distributie s i utilizare

Acest raport, inclusiv opinia de audit, a fost emis si este adresat exclusiv pentru informarea si uzul 
Societatii. In masura maxima permisa de lege, angajamentul nostru de audit s-a desfasurat cu 
obiectivul de a raporta acele elemente care sunt destinate unui raport de audit financiar si nu altor 
scopuri. Prin emiterea acestei opinii, noi nu acceptam sau nu ne asumam responsabilitatea pentru 
utilizarea acestui raport Tn orice alte scopuri sau fata de orice alta persoana la cunostinta careia acest 
raport ar putea ajunge.

Independence
14 Suntem independent! Tn conformitate Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru 

Contabili (Codul de Etica IESBA). Am Tndeplinit responsabilitatile noastre de etica Tn conformitate cu 
Codul de Etica IESBA.

Responsabilitatile conducerii s i ale persoanelor responsabiie cu guvernanfa pentru situatiile fin§nei§F§
15 Conducerea este responsebila pentru Tntocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare Tn 

conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate si pentru acel control intern pe care conducerea 
Tl considera necesar pentru a permite Tntocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare.

16 In Tntocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii 
Companiei de a-si continue activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la 
continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului Tn 
care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Compania sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio 
alta alternative realiste Tn efara acestora.

17 Persoenele responsebile cu guvernanta sunt responsabiie pentru suprevegherea procesului de 
raportare financiara al Companiei.

ResponsabilitStile auditorului ?ntr-un audit al situatiilor financiare
18 Obiectivele noastre consteu Tn obtineree unei asigurari rezonabile privind masure Tn cere situatiile 

financiere, Tn ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzete fie de fraude, fie de eroare, 
precum si Tn emiterea unui report el auditorului care include opinia noastra. Asiguraree rezonabila 
reprezinte un nivel ridicet de esigurere, dar nu este о gerentie e faptului ca un eudit desfesurat Tn 
conformitate cu ISA-urile va detecta Tntotdeaune о deneturere semnificetive, deca aceesta exista. 
Denaturerile pot fi cauzete fie de freude, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate 
preconiza, Tn mod rezonabil, ca acestea, individuel seu cumulat, vor influenta deciziile economice ale 
utilizatorilor, luete Tn baza acestor situetii financiare.
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19 Ca parte a unui audit Tn conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie 
de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele 
riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza о baza pentru opinia 
noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai 
ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece 
frauda poate presupune Tntelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea 
controlului intern.

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, Tn vederea proiectarii de proceduri de audit 
adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima о opinie asupra eficacitatii 
controlului intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor 
contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Formulam о concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a 
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, 
daca exista о incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea 
genera Tndoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul 
Tn care concluzionam ca exista о incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia Tn 
raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, Tn cazul Tn care 
aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe 
probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
conditii viitoare pot determina Societatea sa nu Tsi mai desfasoare activitatea Tn baza 
principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam Tn ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura Tn care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 
evenimentele care stau la baza acestora Tntr-o maniera care sa rezulte Tntr-o prezentare fidela.

• Obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a emite opinia noastra asupra situatiilor 
financiare.

20 Comunicam persoanelor responsabiie cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea Tn timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente 
semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte informatii
21 Acest raport, inclusiv opinia de audit, a fost emis si este adresat exclusiv pentru informarea si uzul 

Societatii. in  masura maxima permisa de lege, angajamentul nostru de audit s-a desfasurat cu 
obiectivul de a raporta acele elemente care sunt destinate unui raport de audit financiar si nu altor 
scopuri. Prin emiterea acestei opinii, noi nu acceptam sau nu ne asumam responsabilitatea pentru 
utilizarea acestui raport Tn orice alte.scQpuri sau fata de orice alta persoana la cunostinta careia acest
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