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RAPORTUL AUDITORULUIINDEPENDENT
Catre Managementul I.S. Administratia de Stat a Drumurilor
Chi!?inau, Republica Moldova

Imposibilitatea exprimarii unei opinii
Am fost contractati sa auditam Situatiile Financiare ale Ls. Administratia de Stat a Drumurilor
(denumita Tn continuare "Societate"), care cuprind situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2016,
situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalului propriu !?i raportul fluxului de numerar
aferente exercitiului financiar Incheiat la data respectiva , !?i un sumar al politicilor contabile
semnificative !?i alte note explicative.
Nu exprimam 0 opinie cu privire la Situatiile Financiare anexate ale Societatii. Din cauza importantei
aspectelor descrise In sectiunea din Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii din raportul
nostru, nu am putut obtine probe de audit suficiente !?i adecvate pentru a oferi 0 baza pentru opinia
de audit cu privire la aceste Situatii Financiare.

Sari pentru Imposibilitatea exprimarii unei opinii
Mijloace fixe
Mijloacele fixe primite Tn gestiune economica inainte de 31 decembrie 2001 constau Tn principal din
drumurile Republicii Moldova care au fost transferate catre Societate Tn gestiune !?i pentru suportul
carora , nu a fost disponibila 0 eVidenta contabila adecvata la momentul transferului. La data de 31
decembrie 2016 Tn mijloace fixe sunt incluse drumuri cu 0 valoare de bilant de 6,674,974 mii lei care
erau disponibile pentru functionare din anii precedenti !?i pentru care Societatea nu detine titlu de
proprietate. Probe de audit adecvate Tn suportul acestor solduri la 31 decembrie 2016 nu au fost
disponibile !?i nu a fost posibila efectuarea de proceduri alternative de audit pentru a ne asigura cu
privire la acuratetea !?i drepturile de proprietate aferente acestor active la 31 decembrie 2016 !?i
efectele respective asupra situatiei rezultatului global !?i situatiei modificarilor in capitaluri proprii
pentru exercitiul financiar Tncheiat la 31 decembrie 2016.
Societatea a Tnregistrat Tn situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2016 mijloacele fixe cu
o valoare de bilant de 8,838,28'8 mii le'i. Tn conformitate cu Standardul International de Contabilitate
36 "Deprecierea activelor", managementul trebuie sa determine la fiecare data de raportare daca
exista sau nu, indici ai deprecierii mijloacelor fixe !?i sa efectueze 0 analiza a pierderilor din depreciere
pentru a determina daca valoarea recuperabila a mijloacelor fixe nu a scazut sub valoarea lor
contabila. La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu a efectuat 0 analiza a pierderilo r:...fifiN ~
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depreciere pentru valoarea contabila a mijloacelor fixe mentionate mai sus. Prin urmare, noi nu am
fost in masura sa determinam daca sunt necesare ajustari asupra valorii contabile a mijloacelor fixe
la data de 31 decembrie 2016, efectele respective asupra situatiei rezultatului global, ~i asupra
situatiei modificarilor in capital uri proprii pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.
Societatea a inregistrat Tn situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2016 venituri amanate
privind subventiile aferente acdvelor i~obilizate Tn valoare de 8,544,215 mii lei. Tn conformitate cu
Standardullnternational de Contabilitate " Contabilizarea subventiilor guvernamentale ~i dezvaluirea
asistentei guvernamentale" subventiile primite aferente activelor imobilizate trebuie recunoscute ca
venituri, pe 0 baza sistematica ~i rationala pe parcursul perioadelor pentru a permite compensarea
lor cu cheltuielile corespunzatoare, dar nu recunoa~terea veniturilor in baza darii in exploatare a
mijlocului fix. De asemenea , din cauza lipsei unei proceduri de identificare a pierderilor din depreciere
a drumurilor publice , noi nu am fost in masura sa determinam valoarea soldului veniturilor amanate
privind subventiile aferente activelor imobilizate, ~i efectele respective asupra situatiei rezultatului
global, ~i asupra situatiei modificarilorin capitaluri proprii pentru exercitiul financiarincheiat la aceasta
data.
Parti afiliate
Societatea nu mentine suficiente inregistrari pentru a permite Conducerii sa identifice toate
tranzactiile cu par1ile afiliate pentru anul i ncheiat la data de 31 decembrie 2016 ~i soldurile la data de
31 decembrie 2016. Prin urmare, noi nu am fost Tn masura sa determinam daca este necesara
prezentarea informatiilor aditionale Tn note cu privire la tranzactiile cu par1ile afiliate Tn conformitate
cu Standardul International de Contabilitate 24 "Dezvaluiri privind par1ile afiliate".
Responsabilftali1e conducerii ~; ale persoane/or responsabile cu guvernanfa pentru Situalii1e
Flnanciare

Conducerea este responsabila pentru Tntocmirea ~i prezentarea fidela a Situatiilor Financiare in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ~i pentru acel control intern pe
care conducerea TI considera necesar pentru a permite intocmirea de Situatii Financiare lipsite de
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
In intocmirea Situatiilor Financiare , conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii
Societatii de a-~i continua activitatea, prezentand , daca este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activitatii ~i utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului Tn
care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile , fie nu are
nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara a SOcietatii.
ResponsabUitatile audltorulu; intr-un audit af Situalii10r Flnanclare

Responsabilitatea noastra este sa desfa~uram un audit al Situatiilor Financiare ale Societatii Tn
conformitate cu Standardele Internationale de Audit ~i sa emitem un rapOrt al auditorului. Cu toate
acestea, din cauza aspectului descris Tn sectiunea Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii
din raportul nostru nu am putut obtine probe de audit suficiente ~i adecvate pentru a oferi 0 baza
~~
pentru 0 opinie de audit cu privire la aceste Situatii Financiare.

(,;- 

MOORE STEPHENS
Suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu cerintele etice relevante pentru auditul
Situatiilor Financiare din Republica Moldova l?i ne-am Indeplinit celelalte responsabilitati etice,
conform acestor cerinte .
Alte aspecte

Acest raport, a fost emis l?i este destinat exclusiv pentru informarea si utilizarea de catre
managementul T.S. Administratia de Stat a Drumurilor. Tn masura permisa de lege, angajamentul
nostru a fost efectuat pentru a ~aporta managementului T.S . Administratia de Stat a Drumurilor fapte
care sunt necesare a fi raportate In cadrul misiunii de audit l?i nu In alte scopuri. Prin emiterea acestei
concluzii, noi nu acceptam sau nu ne asumam responsabilitatea pentru utilizarea acestui raport In
orice alte scopuri sau fata de orice alta persoana la cunol?tinta careia acest raport ar putea ajunge.
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