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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
C tre Ac ionarii S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Opinia
1. Am auditat situa iile financiare individuale anexate ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A. („Societatea”), cu sediul
social în Media , Pia a Constantin I. Motas, nr. 1, identificat prin codul unic de înregistrare fiscal
RO13068733, care cuprind situa ia pozi iei financiare la data de 31 decembrie 2019 i situa ia rezultatului
global, situa ia modific rilor capitalurilor proprii i situa ia fluxurilor de trezorerie aferente exerci iului
încheiat la aceast dat , precum i un sumar al politicilor contabile semnificative i notele explicative
(„situa iile financiare”).
2. Situa iile financiare la 31 decembrie 2019 se identific astfel:
Activ net/Total capitaluri proprii:
Profitul net al exerci iului financiar:
3.

3.781.940.387lei
348.259.016lei

n opinia noastr , situa iile financiare anexate prezint fidel, sub toate aspectele semnificative pozi ia
financiar a Societ ii la data de 31 decembrie 2019, i performan a sa financiar i fluxurile sale de
trezorerie aferente exerci iului încheiat la data respectiv , în conformitate Ordinul Ministrului Finan elor
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Interna ionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European cu modific rile ulterioare.

Baza pentru opinie
4. Am desf urat auditul nostru în conformitate cu Standardele Interna ionale de Audit (“ISA”),
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului i al Consiliului European (în cele ce urmeaz „Regulamentul”)
i Legea nr. 162/2017 („Legea’’). Responsabilit ile noastre în baza acestor standarde sunt descrise
detaliat în sec iunea Responsabilit ile auditorului într-un audit al situa iilor financiare din raportul
nostru. Suntem independen i fa de Societate, conform Codului Etic al Profesioni tilor Contabili emis de
Consiliul pentru Standarde Interna ionale de Etic pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerin elor
etice relevante pentru auditul situa iilor financiare în România i ne-am îndeplinit celelalte
responsabilit i, conform acestor cerin e. Credem c probele de audit pe care le-am ob inut sunt
suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia noastr .
Aspectele cheie de audit
5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza ra ionamentului nostru profesional, au avut cea
mai mare importan pentru auditul situa iilor financiare din perioada curent . Aceste aspecte au fost
abordate în contextul auditului situa iilor financiare în ansamblu i în formarea opiniei noastre asupra
acestora i nu oferim o opinie separat cu privire la aceste aspecte.
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Aspect Cheie de audit

Modul de abordare in cadrul auditului:

Aplicarea IFRIC 12
IFRIC 12 „Angajamente de concesiune a serviciilor”, de i
nu este un standard de contabilitate propriu-zis, este o
interpretare care implic foarte multe ra ionamente
profesionale, mai ales în contextul legislativ românesc.
Conform IFRIC 12, în schimbul lucr rilor de construc ii
(modernizare/extindere) efectuate asupra infrastructurii
(SNTG), Transgaz poate primi în contrapartid un bun
necorporal, un activ financiar sau o combina ie dintre
cele dou .
Acordul de concesiune a serviciilor (ACS) a fost încheiat
de Transgaz în anul 2002 pentru o perioad de 30 de ani
iar IFRIC 12 a fost aplicabil începând cu 2010.
Legea 127/2014, intrat în vigoare din 5 octombrie 2014,
men ioneaz c în cazul încet rii contractului de
concesiune din orice motiv, sau la terminarea
contractului, investi ia efectuat de c tre operatorul
SNTG se transfer c tre proprietarul sistemului na ional
de transport sau c tre un alt concedent în schimbul pl ii
unei compensa ii egale cu valoarea reglementat r mas
neamortizat stabilit de c tre ANRE.
Conform ultimei metodologii de stabilire a tarifelor
reglementate ANRE aprobat prin Ordinul 41/2016,
Transgaz a ob inut dreptul de a ajusta la infla ie valoarea
r mas reglementata ceea ce a determinat si ajustarea
crean ei reglementate.
Transgaz prezint detalii referitoare la IFRIC 12 precum i
impactul Ordinului 41/2019 in Nota 3.5 “Imobiliz ri
necorporale” si Nota 12 „Crean e comerciale si alte
crean e”.
Recuperabilitatea valorii contabile a bunurilor de retur
i a celor proprii

Procedurile noastre specifice au vizat în
primul rând analiza acordului de
concesiune a serviciilor încheiat în anul
2002, precum i a legisla iei specifice care
completeaz prevederile contractuale (în
special Legea 127/2014).
A fost revizuit rezonabilitatea aplic rii
modelului bifurcat în contextul aplic rii
pentru prima oar a IFRS 15, respectiv
retratarea informa iilor comparative.
Au
fost
revizuite
criteriile
de
recunoa tere ale activului financiar
precum i metoda de evaluare a crean ei
pe termen lung men ionat la Nota 5.4
(algoritmul de stabilire a valorii r mase
reglementat , rata de actualizare
utilizat ).
A fost examinat si modul de prezentare a
informa iilor în situa iile financiare,
conform cerin elor IFRIC 12.
A fost revizuita conformitatea cu IFRS a
politicii contabile aplicat de conducerea
Transgaz în situa ia modific rii fluxurilor
de trezorerie
aferente activelor
financiare
recunoscute
la
costul
amortizat.
Au avut loc consult ri cu managementul
Societ ii i Comitetul de Audit.

Activitatea noastr de audit a inclus,
printre altele, urm toarele proceduri
specifice:

Conform IFRS activele corporale si necorporale trebuie
testate pentru depreciere, atunci când faptele i
circumstan ele sugereaz c valoarea contabil a unui
astfel de activ ar putea dep i valoarea lui recuperabil .

Discu ii cu membrii conducerii despre
stadiul celor mai mari proiecte de
investi ii;

Conducerea trebuie s efectueze ra ionamente
i estim ri semnificative atunci când analizeaz
valoarea contabil , pentru a determina dac exist o
depreciere la finalul anului i a cuantifica o astfel de
depreciere

Analiza realiz rilor efective versus
buget pentru ultimele exerci ii
financiare încheiate, precum i a
capacit ii Transgaz de a finan a
investi iile planificate.

A a dup cum rezult
i din Nota 3.5 “Imobiliz ri
necorporale” din situa iile financiare, la 31.12.2019
valoarea bunurilor de retur înregistrate ca active
necorporale era semnificativ , 1.665.272 mii lei. Întrucât
o mare parte din valoarea acestor active se va recupera
prin utilizare pe durata acordului de concesiune, care
expir în 2032, Societatea realizeaz periodic o testare de
depreciere a acestora ca un tot unitar.

Evaluarea ipotezelor-cheie
i a
metodologiilor aplicate de Societate,
precum i senzitivitatea rezultatului la
posibilele varia ii ale acestora;
Verificarea gradului de adecvare a
informa iilor cuprinse in situa iile
financiare.
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A a dup cum rezult din Nota 10 „Imobiliz ri financiare”
conducerea Societ ii a efectuat o evaluare a
recuperabilit ii
valorii
investi iei
realizate
în
Eurotransgaz Moldova i indirect in Vestomoldtransgaz,
apelând la un evaluator independent.
Pentru evaluarea participa iei au fost utilizat dou
abord ri: abordarea prin venit, bazat pe fluxurile de
numerar actualizate i abordarea prin active, care
urm re te evaluarea activului net corectat.

Bunurile care nu fac parte din SNTG au
fost testate separat, pe baza fluxurilor
de numerar specifice.

Activitatea noastr de audit a inclus,
printre altele, urm toarele proceduri
specifice:
Ob inerea evalu rii realizate pentru
testarea deprecierii participa iei;
Analiza rezonabilit ii estim rilor
efectuate si ipotezelor utilizate;
Adecvarea metodelor utilizate cu
activitatea societ ilor.
Evaluarea gradului de adecvare a
informa iilor cuprinse in situa iile
financiare.

Modelul fluxurilor de numerar actualizate necesit , cu
prec dere, utilizarea unor ra ionamente profesionale i
estim ri semnificative, în principal cu privire la veniturile
prognozate (având la baza metodologia specific de
determinare a venitului reglementat în Republica
Moldova), rata de actualizare (RRR), valoarea rezidual .
Acest aspect este considerat cheie datorit complexit ii
estim rilor i ra ionamentelor utilizate în evalu re, dar i
a valorii semnificative a participa iei.
Litigii
Societatea este implicat în diferite litigii unele dinte ele
cu un impact poten ial major, in contextul în care se vor
materializa, de natura celor prezentate în Nota 30
„Contingen e, Angajamente si Riscuri Opera ionale”.
Aceste aspecte sunt importante în contextul auditului
nostru datorit incertitudinilor inerente cu privire la
rezultatul final al acestora, complexitatea spe elor i
ra ionamentul semnificativ aplicat de conducere în
estimarea rezultatului final al evalu rii i al expunerii. n
func ie de aceste estim ri (în special de probabilitatea de
realizare), Societatea poate decide înregistrarea în
situa iile financiare a unor datorii, provizioane sau datorii
contingente.
Datorit importan ei i complexit ii acestor litigii,
posibilele rezultate nefavorabile ale acestora ar putea
avea un impact major asupra performan ei financiare i
pozi iei bilan iere a Societ ii.

Activitatea noastr de audit a inclus,
printre altele, urm toarele proceduri
specifice:
Ob inerea de confirm ri de la avoca i
externi ai Societ ii care ofer
asisten cu privire la aceste litigii.
Examinarea proceselor verbale ale
Consiliului
de
Administra ie
i
participarea la întâlniri cu conducerea
pentru a discuta i în elege evolu ia i
stadiul procedurilor legale ini iate
pentru fiecare caz semnificativ.
Am evaluat, de asemenea, politicile i
estim rile contabile ale conducerii
pentru a ne asigura c ele sunt
corelate cu opiniile avoca ilor interni
i externi, precum i reprezent rile
incluse în situa iile financiare cu
privire la datorii, provizioane i datorii
contingente.
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Al e info ma ii Raportul administratorilor
6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea i prezentarea altor informa ii. Acele alte informa ii
cuprind Raportului administratorilor, care include i declara ia nefinanciar , dar nu cuprind situa iile
financiare i raportul auditorului cu privire la acestea.
Opinia noastr cu privire la situa iile financiare nu acoper i aceste alte informa ii i, cu excep ia cazului
în care se men ioneaz explicit în raportul nostru, nu exprim m niciun fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.
n leg tura cu auditul situa iilor financiare pentru exerci iul financiar încheiat la 31 decembrie 2019,
responsabilitatea noastr este s citim acele alte informa ii i, în acest demers, s apreciem dac acele
alte informa ii sunt semnificativ inconsecvente cu situa iile financiare sau cu cuno tin ele pe care noi
le-am dobândit în timpul auditului, sau dac ele par a fi denaturate semnificativ.
n ceea ce prive te Raportul administratorilor, am citit i raport m dac acesta a fost întocmit, în toate
aspectele semnificative, în conformitate cu art. 20 din Reglement rilor contabile conforme cu
Standardele Interna ionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European aprobate prin Ordinul
Ministrului Finan elor Publice nr. 2844/2016, cu modific rile ulterioare.
n baza exclusiv a activit ilor care trebuie desf urate în cursul auditului situa iilor financiare, în opinia
noastr :
a)

Informa iile prezentate în Raportul administratorilor pentru exerci iul financiar pentru care au fost
întocmite situa iile financiare sunt în concordan , în toate aspectele semnificative, cu situa iile
financiare;
b) Raportul Administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 2844/2016, cu modific rile ulterioare, pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar adoptate
de Uniunea European cu modific rile ulterioare, articolul 20.
n plus, în baza cuno tin elor i în elegerii noastre cu privire la Societate i la mediul acesteia, dobândite în
cursul auditului situa iilor financiare pentru exerci iul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni
se cere s raport m dac am identificat denatur ri semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem
nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Re pon abili
financiare

ile cond ce ii i ale pe oanelo

e pon abile c g

e nan a pen

i

a iile

7. Conducerea Societ ii este responsabil pentru întocmirea situa iilor financiare care s ofere o imagine
fidel în conformitate cu Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar adoptate de
Uniunea European cu modific rile ulterioare i pentru acel control intern pe care conducerea îl consider
necesar pentru a permite întocmirea de situa ii financiare lipsite de denatur ri semnificative, cauzate fie
de fraud , fie de eroare.
n întocmirea situa iilor financiare, conducerea este responsabil pentru evaluarea capacit ii Societ ii
de a- i continua activitatea, pentru prezentarea, dac este cazul, a aspectele referitoare la continuitatea
activit ii i pentru utilizarea principiul continuit ii activit ii ca baz a contabilit ii, cu excep ia
cazului în care conducerea fie inten ioneaz s lichideze Societatea sau s opreasc opera iunile, fie nu
are nicio alt alternativ realist în afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernan a sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare
financiar al Societ ii.
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8. Obiectivele noastre constau în ob inerea unei asigur ri rezonabile privind m sura în care situa iile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denatur ri semnificative, cauzate fie de fraud , fie de eroare,
precum i în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastr . Asigurarea rezonabil
reprezint un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garan ie a faptului c un audit desf urat în
conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativ , dac aceasta exist . Denatur rile
pot fi cauzate fie de fraud , fie de eroare i sunt considerate semnificative dac se poate preconiza, în
mod rezonabil, c acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor,
luate în baza acestor situa ii financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit m ra ionamentul profesional
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

i men inem

a) Identific m i evalu m riscurile de denaturare semnificativ a situa iilor financiare, cauzat fie de
fraud , fie de eroare, proiect m i execut m proceduri de audit ca r spuns la respectivele riscuri i
ob inem probe de audit suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia noastr . Riscul
de nedetectare a unei denatur ri semnificative cauzat de fraud este mai ridicat decât cel de
nedetectare a unei denatur ri semnificative cauzat de eroare, deoarece frauda poate presupune
în elegeri secrete, fals, omisiuni inten ionate, declara ii false i evitarea controlului intern;
b)

n elegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiect rii de proceduri de audit
adecvate circumstan elor, dar f r a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacit ii controlului
intern al Societ ii;

c) Evalu m gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i caracterul rezonabil al estim rilor
contabile i al prezent rilor aferente realizate de c tre conducere;
d) Formul m o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utiliz rii de c tre conducere a contabilit ii
pe baza continuit ii activit ii i determin m, pe baza probelor de audit ob inute, dac exist o
incertitudine semnificativ cu privire la evenimente sau condi ii care ar putea genera îndoieli
semnificative privind capacitatea Societ ii de a- i continua activitatea. n cazul în care
concluzion m c exist o incertitudine semnificativ , trebuie s atragem aten ia în raportul
auditorului asupra prezent rilor aferente din situa iile financiare sau, în cazul în care aceste
prezent ri sunt neadecvate, s ne modific m opinia. Concluziile noastre se bazeaz pe probele de
audit ob inute pân la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condi ii viitoare
pot determina Societatea s nu î i mai desf oare activitatea în baza principiului continuit ii
activit ii;
e) Evalu m prezentarea, structura i con inutul general al situa iilor financiare, inclusiv al prezent rilor
de informa ii, i m sura în care situa iile financiare reflect tranzac iile i evenimentele de baz
într-o manier care realizeaz prezentarea fidel .
Comunic m persoanelor responsabile cu guvernan a, printre alte aspecte, aria planificat i programarea
în timp a auditului, precum i principalele constat ri ale auditului, inclusiv orice deficien e ale controlului
intern pe care le identific m pe parcursul auditului.
De asemenea, furniz m persoanelor responsabile cu guvernan a o declara ie c am respectat cerin ele
etice relevante privind independen a i c le-am comunicat toate rela iile i alte aspecte despre care sar putea presupune, în mod rezonabil, c ne afecteaz independen a i, acolo unde este cazul, m surile
de protec ie aferente.
Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor îns rcinate cu guvernan a, stabilim acele aspecte
care au avut o mai mare importan în cadrul auditului asupra situa iilor financiare din perioada curent
i, prin urmare, reprezint aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit,
cu excep ia cazului în care legisla ia sau reglement rile împiedic prezentarea public a aspectului
respectiv sau a cazului în care, în circumstan e extrem de rare, consider m c un aspect nu ar trebui
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comunicat în raportul nostru deoarece se preconizeaz în mod rezonabil ca beneficiile interesului public
s fie dep ite de consecin ele negative ale acestei comunic ri.
Rapor c pri ire la al e dispo i ii legale i de reglemen are
9. Am fost numi i de Adunarea General a Ac ionarilor, prin hot rârea nr. 7 din data de 03.12.2018, s
audit m situa iile financiare ale S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pentru exerci iile financiare încheiate în
perioada 31.12.2018 - 31.12.2022. Durata total neîntrerupt a angajamentului nostru este de 2 ani,
acoperind exerci iile financiare încheiat la 31.12.2018 i 31.12.2019.
Confirm m c :
Opinia noastr de audit este în concordan cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit
al Societ ii, pe care l-am emis în aceea i dat în care am emis i acest raport. De asemenea, în
desf urarea auditului nostru, ne-am p strat independen a fa de entitatea audiat ;
Nu am furnizat pentru Societate serviciile non a di in er ise, men ionate la articolul 5 alineatul
(1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.
În numele

BDO Audit SRL

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activit ii de Audit Statutar cu nr. 18

Nume partener: Dan Apostol
Înregistrat Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activit ii de Audit Statutar cu nr. 1671

Bucure ti, România
23.03.2020
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