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1. Auditul 

În conformitate cu auditul situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „Combinatul 

Poligrafic din Chișinău” („Entitatea”) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 

2015, remitem în adresa Dvs Raportul de Audit și Scrisoarea către persoanele însărcinate 

cu Guvernanța și către Conducere. 

2. Domeniul de aplicare a auditului 

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) 

emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Raportul Auditorului 

Independent va fi întocmit în conformitate cu ISA 700 „Formarea unei opinii și 

raportarea cu privire la situațiile financiare”. Auditul a fost efectuat, de asemenea, în 

conformitate cu Legea cu privire la activitatea de audit a Republicii Moldova, nr.61-XVI 

din 16.03.2007 cu modificările și completările ulterioare. 

Domeniul de aplicare a auditului nostru ne permite să emitem o Scrisoare către 

persoanele însărcinate cu Guvernanța și către Conducere cu anexe privind Situațiile 

Financiare ale Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic din Chișinău” la data de 

31.12.2015.   

3. Raportul Auditorului Independent (în conformitate cu ISA 700) 

Am auditat situaţiile financiare însoţitoare ale Întreprinderii de Stat „Combinatul 

Poligrafic din Chișinău”, IDNO 1002600002449, care cuprind bilanţul la data de 31 

decembrie 2015, situația de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și 

situația fluxurilor de numerar aferente perioadei de gestiune menţionate, precum şi un 

sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative. 

 

Responsabilităţile conducerii pentru situaţiile financiare 

Conducerea este responsabilă de întocmirea acestor situaţii financiare în conformitate cu 

Standardele Naţionale 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 situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, 

cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 
Responsabilitatea auditorului 

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare 

pe baza auditului nostru.  Am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Audit. Aceste Standarde prevăd conformitatea cu cerinţele etice şi 

planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea obţinerii asigurării rezonabile cu privire 

la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semrnificative. 

 

Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu 

privire la valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de 

raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a 

situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acestor evaluări 
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ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de 

către Entitate a situaţiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să 

fie adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la 

eficienţa controlului intern al Entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului 

de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului rezonabil al estimărilor contabile 

efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor financiare.  

Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a 

furniza o bază pentru opinia noastră de audit. 

Opinie 

În opinia noastră, situaţiile financiare ale Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic 

din Chișinău”, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 sunt întocmite, 

din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu Standardele Naţionale de 

Contabilitate ale Republicii Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 2014. 

 

Observații 

Atragem atenția la situațiile financiare, care descrie incertitudinea cu privire la soldul 

restant al creanțelor „Vector VN” SRL în sumă totală de 616,844 lei (titlul executoriu 

judecătoresc din 11.02.2014), recuperabilitatea cărora este practic imposibilă dat fiind 

lipsei surselor la debitor.  

Concomitent, atragem atenția la stocul de mărfuri (dicționare universale ilustrate a limbii 

ruse) în număr de 146,790 exemplare la valoarea contabilă de 3,399,688 lei, returnate 

Entității în contul recuperării creanțelor „Vector VN” SRL (încheierea executorului 

judecătoresc din 04.12.2014), costul cărora a fost estimat la licitația din 22.09.2014, iar 

probabilitatea ca ele să fie realizate la acest cost, sau și la un cost mult mai redus, o 

considerăm infimă. 

Opinia noastră nu este calificată în legătură cu aspectele prezentate în paragraful 

„Observații”. 

 

Alte aspecte 

Acest raport este întocmit şi destinat Fondatorului şi conducerii Întreprinderii de Stat 

„Combinatul Poligrafic din Chișinău”, precum şi terţelor părţi, cu acordul organelor de 

conducere ale Societăţii. 

 

Director general 

„First Audit International” S.A., 

Auditor licenţiat                                                                   Sergiu Şoimu 

 

L.Ş. 

05.08.2016 

Întreprinderea Mixtă Moldo-Engleză 

„First Audit International” S.A. 

str. Mihai Kogălniceanu, 61, of. 7,  

mun. Chişinău, Republica Moldova 
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4. Scrisoarea către persoanele însărcinate cu Guvernanța și către Conducere 

 

4.1 Aria de acoperire a Auditului 

 

Situații Financiare (pentru exercițiul încheiat la 31.12.2015) 

 

BILANȚUL 

Note 2015 2014

MDL MDL

Active imobilizate

Imobilizări necorporale 308 062 308 062

Amortizarea imobilizărilor necorporale -186 096 -153 825

Valoarea de bilanț a imobilizărilor necorporale 121 966 154 237

Mijloace fixe 109 063 439 109 020 595

Amortizarea mijloacelor fixe -85 613 277 -82 914 444

Valoarea de bilanț a imobilizărilor corporale 23 450 162 26 106 151

Invest.financiare pe termen lung în părți neafiliate 326 400 326 400

Valoarea de binalnț a invest.fin.pe t/l în părți neaf. 326 400 326 400

Cheltuieli anticipate pe termen lung 18 194 20 365

Valoarea de bilanț a altor active imobilizate 18 194 20 365

Total Active Imobilizate 23 916 722 26 607 153

Active circulante

Materiale 8 804 004 11 222 246

Obiecte de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) 588 166 552 931

Uzura OMVSD -512 991 -534 904

Valoarea de bilanț a OMVSD 75 175 18 027

Producția în curs de execuție 2 761 19 391

Produse 3 990 375 4 000 733

Mărfuri 3 263 175 27 158

Creanțe comerciale 13 297 901 11 033 565

Avansuri acordate curente 106 459 64 229

Creanțe ale bugetului 60 292 62 705

Creanțe ale personalului 0 40

Alte creanțe curente 704 495 4 095 255

Casa 43 683 24 162

Conturi curente în monedă națională 12 872 259 7 492 062

Conturi curente în valută străină 7 427 485

Documente bănești 268 335

Total numerar in casierie și la conturi curente 12 923 637 7 517 044

Cheltuieli anticipate curente 7 416 10 234

Total Active Circulante 43 235 690 38 070 627

TOTAL ACTIVE 67 152 412 64 677 780

ACTIVE
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Note 2015 2014

MDL MDL

Capital propriu

Capital social 42 355 380 42 355 380

Rezerve statutare 18 438 711 17 854 096

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) a an.preced. 0 1 169 229

Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune 1 230 328 0

Total Capital Propriu 62 024 419 61 378 705

Datorii curente

Datorii comerciale curente 1 077 886 249 878

Avansuri primite curente 242 568 352 166

Datorii față de personal 1 471 580 1 404 080

Datorii privind asigurările sociale și medicale 610 735 623 928

Datorii față de buget 1 054 324 162 953

Provizioane curente 483 004 476 563

Datorii privind asigurarea bunurilor și a persoanelor? 153 988 0

Alte datorii curente 33 908 29 507

Total Active Circulante 5 127 993 3 299 075

TOTAL PASIVE 67 152 412 64 677 780

PASIVE
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SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE 

 

Note 2015 2014

MDL MDL

Venituri din vânzări 60 705 362 53 625 276

Costul vânzărilor -48 357 979 -43 009 099

Profit brut (pierdere  brută) 12 347 383 10 616 177

Alte venituri din activitatea operațională 459 862 442 207

Cheltuieli de distribuire -869 297 -793 469

Cheltuieli administrative -9 875 701 -8 462 294

Alte cheltuieli din activitatea operațională -273 795 -283 010

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)

1 788 452 1 519 611

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 17 600 35 631

Profit (pierdere) înainte de impozitare 1 806 052 1 555 242

Cheltuieli privind impozitul pe venit -575 724 -386 013

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 1 230 328 1 169 229

 

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 

 

Indicatori
Sold încep. 

per.gestiune
Majorări Diminuări

Sold sfarsit. 

per.gestiune

Capital social și suplimentar

Capital social  42 355 380 42 355 380

Total capital social și suplimentar 42 355 380 0 0 42 355 380

Rezerve

Rezerve statutare 17 854 096 584 615 0 18 438 711

Alte rezerve 0 0 0 0

Total rezerve 17 854 096 584 615 0 18 438 711

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecții ale rezultatelor anilor preced. 0 0 0

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenți 1 169 229 1 169 229 0

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anului de gestiune 1 230 328 1 230 328

Total profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită) 1 169 229 1 230 328 1 169 229 1 230 328

Alte elemente de capital propriu, din care 0 0 0 0

Diferențe din reevaluare 0 0

Total Capital propriu 61 378 705 1 814 943 1 169 229 62 024 419
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SITUȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

 

precedentă curentă

Fluxuri de numerar din activitatea operațională

Încasări din vânzări 60 893 898 66 603 693

Plăți pentru stocuri și servicii procurate -35 426 218 -35 542 508

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală -15 400 963 -19 412 700

Plata impozitului pe venit -427 389 -486 013

Alte încasări 1 556 552 1 608 310

Alte plăți -6 548 821 -7 312 589

Fluxul net de numerar din acitivitatea operațională 4 647 059 5 458 193

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

Încasări din vânzarea activelor imobilizate 4 986 20 069

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate -114 764 -69 200

Dividende încasate 12 579 15 494

Alte încasări (plăți) -198 -119

Fluxul net de numerar din acitivitatea de investiții -97 397 -33 756

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Fluxul net de numerar din activitatea financiară 0 0

Fluxul net de numerar total 4 549 662 5 424 437

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 4 913 -17 844

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 2 962 469 7 517 044

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune 7 517 044 12 923 637

Perioada de gestiune
Indicatori
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Informații generale 

 

Întreprinderea de Stat „Combinatul Poligrafic din Chișinău” („Entitatea”) a fost 

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova sub nr.1002600002449 

la 08.10.1992.  

Entitatea este Întreprindere de Stat, al cărei Fondator este Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova – deținător a 100% din Capitalul Social (Ultimul extras actualizat – 

nr.553 din 15.01.2016). 

Entitatea desfășoară activitate de întreprinzător pe baza proprietății ce i-a fost transmisă 

în gestiune economică. Principalele genuri de activitate a Entității, conform Statutului, 

constau în diverse activități de editare, cum ar fi: a) Tipăriri ziare; b) Tipăriri și activități 

anexe; c) Alte activități de editare. 

Pe parcursul perioadei de gestiune societatea a desfășurat activitate de antreprenoriat 

privind confecționarea producției de cărți, a producției plastic, mărfurilor de menire 

social-culturală, etichetelor din hârtie și carton, formularelor de strict evidență, prestarea 

serviciilor editorial-poligrafice și realizarea cu amănuntul a mărfurilor proprii. 

Sediul societății este situat pe adresa: str. Petru Movilă, nr.35, mun. Chișinău, Republica 

Moldova, MD-2004. Terenul pe care este amplasat sediul Entității este atribuit în baza 

Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.18/12-34 din 07 septembrie 2000 și Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.811 din 14 iulie 2004, si are o suprafață totală de 

1.1270 ha. 

Numărul mediu scriptic de angajați ai societății conform situației din 31.12.2015 a 

constituit 163 persoane. 

 

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 societăţii pentru anul 2015 este adoptată în baza Legii 

Contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, Standardelor Naţionale de Contabilitate cu 

aplicare din 01 ianuarie 2014, Planului General de Conturi Contabile cu aplicare din 01 

ianuarie 2014, precum şi reglementărilor interne ale societăţii (aprobată prin ordinul 

Directorului Entității nr. 35 din 24 decembrie 2014). 

Drept bază pentru Politica de Contabilitate a Societăţii au fost luate principiile 

fundamentale de contabilitate: principiile continuităţii activităţii, permanenței metodelor 

și contabilitatea de angajamente. Situaţiile financiare au fost întocmite în baza costului 

istoric. Indicatorii situaţiilor financiare prezentate sunt reflectaţi în lei moldoveneşti 

("MDL").   

Aplicarea politicilor de contabilitate de către societate a fost efectuată consecvent în baza 

principiilor continuităţii, cele curente fiind compatibile cu cele anterioare. 

Contabilitatea se ține în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea 

situațiilor financiare complete (în conformitate cu art.15 alin (3) din Legea Contabilității). 

 

Controlul intern al Entității se desfășoară în conformitate cu Statutul și legislația 

aplicabilă.  
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Constatări la capitolul „Bazele prezentării”. 

 

1. Sistemul de evidență contabilă este organizat cu aplicarea unui program 

informațional specific, fiind utilizate doar unele aplicații adaptate în baza 

sistemului informațional 1C pentru sectorul „Cantina” al entității. 

2. Analogic perioadei de gestiune a anului precedent, Societatea nu a atașat la 

Politicile Contabile anexe cu persoanele responsabile de semnarea documentelor 

primare, precum și Planul de Conturi contabile adaptat necesităților entității. 

3. Societatea nu a prezentat vre-un regulament, politici, alte acte normative care să 

reglementeze sectorul de activitate în domeniul controlului intern. Concomitent, 

procedurile de audit au constatat neajunsuri în sistemul de control intern cu 

referință la colectarea informațiilor din sistemul contabil care sunt utilizate în 

scopul întocmirii situațiilor financiare a entității, fiind depistate erori în situația de 

profit și pierdere, precum și anexele la situațiile financiare ce țin de lista debitorilor 

și creditorilor entității. 

 

Propuneri. 

 

1) Să întreprindă acțiuni concrete în vederea perfecționării sistemului contabil și de 

control intern a entității, inclusiv: 

a) Să examineze posibilitatea procurării și implementării unui program automatizat 

mai performant sau să perfecționeze sistemul informațional existent în așa mod, ca 

să asigure ținerea unei evidențe contabile adecvate și prezentarea situațiilor 

financiare care să nu conțină erori. 

b) Să elaboreze și să pună în aplicare politici și regulamente care să gestioneze 

activitatea de control intern în societate, și care să asigure efectuarea de verificări 

permanente în fiecare sector de activitate a entității, precum și monitorizarea acestor 

procese de către conducere. 

 

Patrimoniul  

 

Patrimoniul Entității aparține în totalitate Statului și se formează din surse, precum: 

depuneri materiale ale Fondatorului, beneficii din diverse activități ale Entității, cote de 

amortizare, investiții capital și dotații de la buget, credite bancare și alte credite, alte surse 

legale. 

 

Imobilizări necorporale și corporale 

 

Imobilizările necorporale reprezintă costurile licenței, programului informatic, mărcii 

comerciale, certificatelor și autorizațiilor. Imobilizările necorporale sunt amortizate prin 

metoda liniară, începând cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora 

în exploatare. 

În componenţa imobilizărilor corporale sunt incluse mijloace fixe. Amortizarea 

mijloacelor fixe se calculează după „metoda de diminuare a soldului”. 
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Stocuri 

 

Evidența stocurilor se ține în conformitate cu Standardul Național de Contabilitate 

„Stocuri”, iar în cadrul atribuirii sumelor la cheltuieli se utilizează prevederile 

Standardului Național de Contabilitate „Cheltuieli”. 

Producția în curs de execuție se determină prin metode tehnice de constatare a stadiului 

de efectuare a operațiunilor tehnologice. Stocurile importate sunt evaluate în monedă 

națională prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM la data devamării. 

Stocurile ieșite se evaluează prin metoda identificării specifice. 

 

Creanțe 

 

Creanțele includ: creanțe comerciale, avansuri acordate curente, creanțe ale bugetului și 

alte creanțe curente.  

Aceste active, de obicei au o scadență de până la 1 an și sunt recunoscute și evaluate la 

valoarea nominală a lor cu diminuarea sumelor recuperate. Suma prejudiciului material 

de primit se înregistrează la venituri anticipate curente. 

 

Constatări. 

 

a) În pofida faptului că societatea înregistrează în evidența contabilă sume mari de 

creanțe, concomitent confruntându-se cu probleme grave în recuperarea unora din 

ele, politicile contabile pentru anul 2015 nu conțin și un compartiment aparte care 

să descrie modalitatea de gestionare a lor. 

 

Propuneri. 

 

a) Să efectueze modificări în Politica de Contabilitate cu includerea unui 

compartiment care să descie modalitatea de recunoaștere, evaluare, derecunoaștere 

și stingere a lor. 

 

Fluxuri de numerar 

 

Evidenţa numerarului în societate se ţine în corespundere cu Regulamentul de efectuare a 

operaţiunilor de casă în Economia Naţională a Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 cu schimbările şi 

modificările ulterioare, actelor normative emise de Banca Naţională a RM,   precum şi   

alte reglementări aferente gestionării fluxurilor de numerar. 

Numerarul Entității include: mijloace bănești în monedă națională și valută străină în 

casierie și conturi curente și documente bănești. 

 

Cheltuieli anticipate 

 

Cheltuielile anticipate se decontează la cheltuieli prin metoda liniară în termenele stabilite 

de Entitate, excepție cheltuielile anticipate aferente anvelopelor, care se decontează la 

costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul efectiv. 
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Capital propriu 

 

Capitalul propriu al Entității include: capital social, rezerve, profitul nerepartizat 

(pierderea neacoperită). 

Valoarea capitaluliu social și suplimentar la 31 decembrie 2015 a constituit suma de 

42,355,380 lei, pe parcursul perioadei de gestiune nefiind înregistrate modificări.  

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) se calculează și se înregistrează conform 

prevederilor Standardului Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”, 

prevederilor Codului Fiscal al RM și altor acte normative în vigoare. Repartizarea 

profitului se înregistrează în baza deciziilor Consiliului de Adminisrație, ulterior aprobării 

situațiilor financiare anuale. 

 

Datorii curente 

 

Datoriile sunt recunoscute de societate în baza contabilității de angajamente, și sunt 

înregistrate în urma tranzacțiilor sau evenimentelor anterioare, care rezultă din contractele 

încheiate sau din cerințele legislației în vigoare. 

Retribuirea muncii angajaților se efectuează în baza legislației în vigoare și a 

regulamentelor interne, conform statelor de personal aprobate. Societatea a calculat și 

achitat impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și medicale conform cotelor 

stabilite de Codul Fiscal al Republicii Moldova, Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de 

Stat și Legea Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru anul 2015. 

Entitatea constituie provizioane pentru acoperirea cheltuielilor eventuale aferente plăților 

indemnizațiilor pentru concediile de odihnă și recompensele personalului pentru 

rezultatele activității anuale. 

 

Rezultatele financiare 

 

Veniturile obținute de societate cuprind beneficiile primite sau de primit în nume propriu, 

și sunt atribuite pe categorii, în dependență de sursa de obținere a acestora – vânzarea 

produselor și mărfurilor, prestarea serviciilor și utilizarea de către terți a activelor 

societății care generează dobânzi, redevențe și dividende. 

Cheltuielile sunt recunoscute de societatea atunci când există o certitudine întemeiată 

privind diminuarea beneficiilor economice ale entității și mărimea cheltuielilor poate fi 

evaluată în mod credibil.  

Cheltuielile societății includ: cheltuieli din activități operaționale, cheltuieli din alte 

activități și cheltuieli privind impozitul pe venit. 

 

Principii de estimare 

 

Situaţiile financiare, care sunt întocmite în corespundere cu Standardele Naţionale de 

Contabilitate cu aplicare din 01 ianuarie 2014, necesită efectuarea  din partea conducerii 

societăţii a unor estimări şi presupuneri, care ar justifica sumele şi soldurile  raportate în 

situaţiile financiare şi notele explicative.  În acest context, rezultatele actuale pot fi 

diferite de estimările menţionate, care au fost bazate pe informaţia disponibilă la data 

întocmirii situaţiilor financiare. 
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Continuitatea activității 

 

Continuitatea activității prevede întocmirea situațiilor financiare pornind de la ipoteza că 

societatea 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 lichida sau reduce în mod 

semnificativ activitatea. 
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Analiza de bilanț 

 

A) Imobilizări necorporale 

 

Valoarea imobilizărilor necorporale în decursul perioadei de gestiune nu a suferit 

modificări, fiind constituite din: 

- Licențe la valoarea de intrare 4,326 lei; 

- Programe informatice la valoarea de intrare 299,744 lei; 

- Alte imobilizări necorporale la valoarea de intrare 3,991 lei. 

Total: 308,061 lei. 

Soldul amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale la finele anului de gestiune 

2015 a constituit suma de 186,095 lei, astfel încât valoarea de bilanț a imobilizărilor 

necorporale constituie – 121,966 lei.  

 

B) Imobilizări corporale 

 

Valoarea de bilanț a imobilizărilor corporale este de 23,450,162 lei, formată din 

mijloace fixe în valoare de 109,063,439lei, iar amortizarea imobilizărilor corporale 

constituie 85,613,277 lei. 

 

Constatări . 

 

 Auditul a constatat imobilizări corporale amortizate în totalitate, valoarea cărora este mai 

mică decât plafonul stabilit de legislația aplicabilă și politicile contabile ale entității, care 

nu pot fi incluse la calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. 

 

Propuneri. 

 

 Să fie analizată minuțios starea imobilizărilor corporale deținute de entitate, fiind selectate 

cele care nu pot aduce un oarecare avantaj economic entității, întocmindu-se liste 

permanente a lor pentru a solicita Fondatorului să fie casate. Totodată, imobilizările 

corporale care încă sunt utile societății, valoarea cărora este sub plafonul stabilit și nu 

sunt clasificate de legislația contabilă drept imobilizări corporale, să fie trecute în 

categoria obiectelor de mică valoare și scurtă durată. 

 Totodată, în cazul când societatea va stabili un plafon mai mic decât cel stabilit de 

legislație fiscală, urmează ca aceste imobilizări să fie scoase din cadrul mijloacelor fixe la 

care se calculează uzura în scopuri fiscale, iar plafonul respectiv să fie indicat în Politica 

de Contabilitate. 

 

C) Active circulante 

 

Valoarea activelor circulante la încheierea exercițiului financiar constituie suma de 

43,235,690 lei, o analiză detaliată a lor este redată în tabelul de mai jos: 

 

mailto:office@fai.md
mailto:sergiu.soimu@fai.md


 
              

R. Moldova, mun.Chişinău, str. M.Kogălniceanu, 61 of.7  

tel: 21-34-52, fax: 60-58-72 

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

                     http://www.fai.md/ 

        Cod fiscal / TVA 1003600060677 / 0207022 

 

15 

 

Indicatori 2015 2014

Stocuri de mărfuri și materiale 16 135 490 15 287 555

Creanțe comerciale 13 297 901 11 033 565

Avansuri acordate curente 106 459 64 229

Creanțe ale bugetului 60 292 62 705

Creanțe ale personalului 0 40

Alte creanțe curente 704 495 4 095 255

Numerar în casierie și la conturi curente 12 923 369 7 516 709

Alte elemente de numerar 268 335

Alte active circulante 7 416 10 234

Total active circulante 43 235 690 38 070 627

 

 

Valoarea totală a activelor circulante s-a majorat în perioada de gestiune cu 5,165,063 

lei, fiind în creștere valoarea pe majoritatea tipurilor de active, excepție alte creanțe 

curente, soldul cărora s-a redus cu 3,390,760 lei. 

 

Constatări. 

 

 Încă mai persistă în stocuri solduri exprimate doar cantitativ în volume neînsemnate, 

totodată, aceste elemente cauzează erori în cadrul inventarierii. Totodată, stocurile de 

materiale înregistrează în continuare bunuri care, conform legislației contabile, constituie 

obiecte de mică valoare și scurtă durată. 

 Constatăm în stocurile de mărfuri (dicționare rusești) în cantitate de 146,790 unități la 

valoarea totală de 3,399,688 lei, intrate în contul stingerii creanțelor „Vector VN” SRL 

(vezi comentarii mai jos, după tabelul creanțelor problematice), fiind înregistrate în 

evidență la valoarea ultimei licitații în cadrul căruia nu au fost vândute. Valoarea reală a 

acestor bunuri nu a fost evaluată, precum și faptul dacă aceste bunuri pot fi realizate nu a 

fost analizat de către entitate. 

 Constatăm un control intern insuficient în ceea ce privește evidența creanțelor entității, 

precum și selectarea datelor aferente acestora în scopul de prezentare în anexe la situațiile 

financiare. Astfel, au fost constatate divergențe între unele date cu referință la termenul 

formării creanțelor și cele prezentate în anexe la situațiile financiare (lista debitorilor și 

creditorilor). Aceste neajunsuri se datorează faptului că evidențele analitice și sintetice ale 

Entității nu înregistrează cu periodicitate la compartimentul creanțe și data formării 

(ultimelor achitări) lor, astfel încât selectarea datelor privind termenele creanțelor și 

prezentarea lor pentru includerea în anexele la situațiile financiare se efectuează în regim 

manual, rezultatele cauzând erori de prezentare. 

 Au fost constatate creanțe cu termen mai mare de 1 an de zile din data formării lor, 

precum și creanțe pentru care entitatea se află în litigii (sau deține titluri executorii) cu 

debitorii, recuperarea unora din ele fiind improbabil de efectuat. De ex (vezi tabelul de mai 

jos): 
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Denumire debitor Data formării 

creanței

Suma creanței Data pretenției  

(adresării)

Rezultat (litigiu, titlu 

executoriu, alta)

AO „Comunitatea rusă” 23.07.2015 6 676 21.03.2016 Solicită  casarea creanței

„Schinia-Grup” SRL 24.12.2015 20 000 22.06.2016 Debitorul nu a răspuns

Î.I. „Raileanu Iurie” 30.04.2014 68 823 08.04.2016 Ședința de judecată - 03.11.16

„IJ Gold Press” SRL 09.03.2015 16 125 04.03.2016 Titlu executoriu - 08.06.2016

„Fin-Consultant” SRL 2012 70 781 01.02.2013 Titlu executoriu-25.04.2013; 

Lipsa surselor la debitor*

„Vector VN„ SRL 2012 616 844 04.10.2013 Titlu executoriu - 24.10.2013**

Total creanțe 799 249  
*Ultima sumă care a fost executată în cadrul acestei creanțe a fost în luna septembrie 

2015 (încheierea executorului judecătoresc din 25.09.2015). Totuși, creanțele în cauză se 

trag începând cu anul 2012, executarea recuperării lor rămânând problematică. 

**Inițial, titlul executoriu a fost emis pentru creanțe în sumă totală de 4,066,532 lei. 

În baza Încheierii executorului judecătoresc din 04.12.2014, a fost efectuată executare 

parțială prin transmiterea în adresa Entității a bunurilor nevândute prin licitație publică, 

în contul stingerii parțiale a datoriei în sumă de 3,399,688 lei, astfel încât suma restantă a 

creanței constituie 616,844 lei. 

 

Concomitent, pe lângă faptul că debitorul nu deține surse pentru achitarea datoriei 

restante, lotul de bunuri (dicționare pentru sistemul de educație din Federația Rusă) 

transmis Entității constituie mărfuri care par să fie imposibil de realizat, astfel încât, 

realmente, suma în cauză ar constitui pierderi pentru Entitate. 

 Am expediat scrisori în adresa unor debitori importanți cu scopul de a primi confirmări 

externe care vor servi drept probe de audit relevante, în rezultat confirmările primite nu au 

rezultat în careva divergențe cu datele evidenței contabile (am primit 7 confirmări externe 

privind soldul creanțelor în sumă totală de 4,594,336 lei). 

 

Propuneri. 

 

a) Să analizeze minuțios componența stocurilor de materiale ale entității, iar pe baza 

rezultatelor să fie efectuate modificări în scopul atribuirii corecte a lor în evidența 

contabilă; 

b) Să efectueze o evaluare proprie (sau cu angajarea unor specialiști în domeniu) pentru 

a stabili valoarea reală a lotului de cărți returnat în contul recuperării creanțelor 

„Vector VN” SRL în sumă de 3,399,688 lei, efectuând și o analiză detaliată a pieței 

privind posibilitatea realizării lor, iar rezultatele să urmeze în careva decizii cu scopul 

de a aduce evidența contabilă la acest compartiment în corespundere cu starea reală de 

lucruri. 

c) Să întreprindă măsuri urgente cu scopul de a asigura un control intern eficient în 

sectorul evidenței creanțelor entității, pentru a evita prezentarea de date eronate în 

situațiile financiare. 

d) Să țină la control și să efectueze o monitorizare constantă a creanțelor curente, 

îndeosebi a celor care sunt puse pe rol în instanțele judiciare sau dețin titluri 

executorii, cu scopul de a asigura o mai bună recuperabilitate și evidență a lor.  
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D) Capital propriu 

Mărimea capitalului social al Entității la 31 decembrie 2015 a constituit cifra de 

42,355,380 lei, fondator unic fiind Ministerul Culturii al Republicii Moldova. 

 

Nu au fost înregistrate modificări în structura și valoarea capitalului social al Societății 

în perioada supusă auditului. 

 

Rezervele entității sunt constituite din rezerve statutare, soldul cărora la 31.12.2015 a 

constituit suma de 18,438,711 lei. 

Rezervele statutare au înregistrat majorări în sumă de 584,615 lei – ceea ce consituie 

defalcări din profitul net înregistrat pentru exercițiul încheiat la 31.12.2014. 

 

Profitul net al anului 2014 în sumă totală de 1,169,229 lei a fost repartizat în felul 

următor: 

a) 584,614 lei – achitat în bugetul de stat conform Hotărârii Guvernului nr.193 din 

22.04.2015, precum și Deciziei Consiliului de Administrație al Entității din 27 mai 

2015, proces verbal nr. 2. 

b) 584,615 lei – trecuți în contul majorării rezervelor statutare, în corespundere cu art. 

25 din Statutul entității. 

 

Rezultatul anului 2015 a constituit profit în sumă totală de 1,230,328 lei. 

 

Consiliul de Administrație al Entității s-a întrunit în decursul perioadei de gestiune în 7 

ședințe, fiind puse în discuție diverse probleme, cum ar fi: rapoartele  financiare anuale 

și intermediare, repartizarea profitului, chestiuni (propuneri)  aferente premierii 

angajaților, deschiderea unei linii de garanții bancare la BC “Moldinconbank” SA, etc. 

Toate deciziile primite în cadrul acestor ședințe au fost documentate și executate de către 

Entitate. 

 

E) Datorii curente 

 

Datoriile curente ale societății constituie suma de 5,127,993 lei și s-au majorat in 

decursul perioadei de gestiune cu 1,828,918 lei. Situația soldurilor datoriilor la început 

și sfârșit de an este redată în tabelul de mai jos. 

(MDL) 

Indicatori 2015 2014

Datorii comerciale 1 077 886 249 878

Avansuri primite curente 242 568 352 166

Datorii față de personal privind retribuirea muncii 1 471 580 1 404 050

Datorii față de personal privind alte operații 0 30

Datorii privind asigurările sociale și medicale 610 735 623 928

Datorii față de buget 1 054 324 162 953

Provizioane curente 483 004 476 563

Alte datorii curente 187 896 29 507

Total active circulante 5 127 993 3 299 075  

mailto:office@fai.md
mailto:sergiu.soimu@fai.md


 
              

R. Moldova, mun.Chişinău, str. M.Kogălniceanu, 61 of.7  

tel: 21-34-52, fax: 60-58-72 

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

                     http://www.fai.md/ 

        Cod fiscal / TVA 1003600060677 / 0207022 

 

18 

 

 

Detalierea rezultatelor financiare: 
(MDL) 

Indicatori 2015 2014

Venituri din vânzări, inclusiv: 60 705 362 53 625 276

din vânzarea produselor 58 665 108 51 977 634

din vânzarea mărfurilor 883 151 526 577

din prestarea serviciilor 1 136 497 1 121 065

din contr.de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune) 20 606 0

Costul vânzărilor, inclusiv: -48 357 979 -43 009 099

valoarea contabilă a produselor vândute -47 401 472 -42 279 232

valoarea contabilă a marfurilor vândute -956 507 -729 867

costul serviciilor prestate 0 0

Profitul brut 12 347 383 10 616 177

Alte venituri din activitatea operațională, inclusiv: 459 862 442 207

venituri din ieșirea altor active circulante 430 991 428 395

venituri din sancțiuni 2 384 500

venituri din recuperarea prejudiciului material 1 700 2 794

din plusurile de active imobilizate și circulante const.la inventariere 8 656 2 364

alte venituri operaționale 16 131 8 154

Cheltuieli de distribuire, inclusiv: -869 297 -793 469

cheltuieli cu personalul comercial -647 679 -33 522

amort.,întrețin.și reparația activelor imobiliz.cu destinație comerc. -35 575 0

cu ambalajele și alte materiale utilizate la comerc.prod.și mărfurilor -2 601 0

de transportare a produselor și mărfurilor -17 318 -30 401

de publicitate și marketing -66 868 -19 123

privind returnările și reducerile -32

alte cheltuieli de distribuire -99 224 -710 423

Cheltuieli administrative, inclusiv: in SF - cu 1696 lei mai mult -9 875 701 -8 462 294

cheltuieli aferente activității cantinei** -698 621 -661 693

cheltuieli cu personalul administrativ -7 027 274 -5 969 135

amort., întreț.și reparația activelor imobilizate cu destin.administr. -783 239 -843 239

chelt.cu impozitele și taxele, excepție impozitul pe venit -174 056 -61 057

cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare -223 229 -17 540

cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă -489 363 -20 136

cheltuieli de protocol -4 412 -4 816

cheltuieli privind delegarea personalului administrativ -2 023 -92

alte cheltuieli administrative -473 484 -884 586

Alte cheltuieli din activitatea operațională, inclusiv: -273 795 -269 659

valoarea contabilă și cheltuieli aferente altor act.circulante ieșite -256 903 -228 268

cheltuieli privind sancțiunile -2 064 -1 287

privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerc. -13 942

Alte cheltuieli operaționale -886 -40 104
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Indicatori 2015 2014

Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere): 1 788 452 1 532 962

Rezultatul din alte activități, profit (pierdere), inclusiv: 17 600 22 280

din ieșirea imobilizărilor corporale 19 950 4 788

din alte activități cu active imobilizate 15 494 12 579

din diferențe de curs valutar -17 844 4 913

Profit (pierdere) până la impozitare 1 806 052 1 555 242

Cheltuieli privind impozitul pe venit -575 724 -386 013

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 1 230 328 1 169 229  
 

Constatări. 

 În luna decembrie 2015 a fost constatată operațiune cu cheltuieli înregistrată în credit:  

Dt538/Ct713 la suma de 1,790,000 lei. De menționat faptul că conturile de cheltuieli 

(inclusiv 713) în conformitate cu Planul de Conturi aprobat prin ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 119 din 06.08.2013, „în creditul contului se înregistrează decontarea 

cheltuielilor la finele perioadei de gestiune în corespondență cu debitul contului 351”, alte 

înregistrări nefiind permise. 

 În cadrul verificării datelor incluse în raportul de profit și pierdere ale anilor 2015 cu cele 

ale anului 2014, precum și cu datele Balanțele de evidență a soldurilor, au fost consatate 

câteva erori, pe care le elucidăm în tabelul de mai jos: 

Indicatori SF 2015 BV 2014 SF 2014 Diferențe    

SF2015/SF2014

Alte cheltuieli operaționale 283 010 269 659 269 659 13 351

Rezultatul din activitatea operațională 1 519 611 1 532 962 1 532 962 -13 351

Rezultat din alte activități 35 631 22 280 22 280 13 351

SF - Situații financiare

BV - Balanțele de evidență a soldurilor

Datele expuse mai jos constituie cifrele anului 2014

 

Din explicațiile contabilului-șef, aceste erori s-au produs datorită factorului uman. 

 

Propuneri. 

Să efectueze înregistrarea cheltuielilor în corespundere cu legislația contabilă actuală pentru 

a evita abateri de la actele normative în vigoare. 

Situațiile financiare să fie întocmite cu acuratețe și fără erori, în acest context asigurând un 

sistem de control intern efficient și o monitorizare strictă din partea conducerii societății. 

 

Concluzie generală pe baza detalierii rezultatelor financiare, în cifre comparative (anul 

2015 față de anul 2014): 
 

Absolut toți indicatorii din raportul de profit și pierdere a societății pentru anul 2015 

comparativ cu cele ale anului 2014 au fost încreștere, inclusive profitul net, care s-a majorat 

cu 5,2% sau cu 61,099 lei. 

Calcule ale indicatorilor economico-financiari ai societății pentru anul 2015 le găsiți pe 

pagina următoare. 
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Calculul indicatorilor economico-financiari 

Calculul indicatorilor economico-financiari a Societății a fost efectuat în corespundere cu cerințele 

Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015 „pentru aprobarea Regulamentului 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”. 

Nr 

d/o 

Indicatori Formula de calcul (nr.rândurilor din componentele 

situațiilor financiare) 

Sume 

incluse 

în calcule 

Coefi- 

cienți 

1 Rata activelor imobilizate 

(rata imobilizărilor) 

Tot.active imobilizate/ 

Total active 

130(b1)/310(b) 23,916,722 

64,677,780 

 

0.37 

2 Rata activelor circulante Total active circulante/ 

Total active 

300(b)/310(b) 43,235,690 

67,152,412 

 

0.64 

3 Rata creanțelor în valoarea 

totală a activelor 

Total creanțe/ 

Total active 

(100+190+200+210+220+ 

+230+240)(b)/310(b) 
14,169,147 

67,152,412 

 

0.21 

4 Rata creanțelor curente în 

valoarea activelor circulante 

Total creanțe curente/ 

Total active circulante 

(190+200+210+220+ 

+230+240)(b)/300(b) 
14,169,147 

43,235,690 

 

0.33 

5 Rata stabilității financiare (Total cap.propriu+total 

dat.t.lung)/Total pasive 

(390+440)(b)/590(b) 62,024,419 

67,152,412 

 

0.92 

6 Rata datoriilor curente Total datorii curente/ 

Total datorii 

580(b)/ 

(440+580)(b) 
5,127,993 

5,127,993 

 

1.00 

7 Rata datoriilor totale sau rata de 
îndatorare (coeficientul de 

atragere a surselor împrumutate) 

(Tot.dat.pe term.lung+ 
+Total datorii curente)/ 

Total pasive 

(440+580)(b)/ 
590(b) 

5,127,993 

67,152,412 

 

0.08 

8 Rata solvabilității generale Total pasive/ 

Total datorii 

590(b)/ 

(440+580)(b) 
67,152,412 

5,127,993 

 

13.10 

9 Rentabilitatea veniturilor 

din vânzari 

Profit brut 
(pierd.brută)* 

*100/Venit.din vânzări 

030(spp2)*100/ 
010(spp) 

12,347,383 

60,705,362 

 

20.34 

10 Rata generală de acoperire a 

capitalului propriu (rata pârghiei 
financiare) 

Total pasive/ 

Total capital propriu 

590(b)/ 

390(b) 
67,152,412 

62,024,419 

 

1.08 

11 Coeficientul corelației dintre 

sursele împrumutate și sursele 
proprii 

Total datorii/ 

Total capital propriu 

(440+580)(b)/ 

390(b) 
5,127,993 

62,024,419 

 

0.08 

12 Rata autonomiei globale 

(coeficientul de autonomie) 

Total capital propriu/ 

Total pasive  

390(b)/ 

590(b) 
62,024,419 

67,152,412 

 

0.92 

13 Numărul de rotații ale 

creanțelor curente 

Venituri din vânzări/ 

Val.medie a creanțelor 
curente totale 

010(spp)/ 

[(190+200+210+220+230+240)col.4(b)+ 
(190+200+210+220+230+240)col.5(b)]/2 

60,705,362 

14,712,471 

 

4.13 

14 Fondul de rulment net Total active circulante- 

Total datorii curente 

(300-580)(b) 43,235,690 

5,127,993 

 
38,107,697 

15 Lichiditatea curentă Total active circulante/ 

Total datorii curente 

300(b)/580(b) 43,235,690 

5,127,993 

 

8.43 

16 Rentabilitatea activelor 

(economică) 

Profit(pierd.)pînă la imp. 
*100%/Val.med.active 

totale 

[100(spp)(sau120(spp)]*100%/ 
[(310col.4+310col.5)(b)/2] 

1,806,052 

65,915,096 

 

2.74 

17 Durata de colectare a 

creanțelor curente 

Val.med.creante curente* 

360zile/Venit.vânzări 

[(190+200+210+220+230+ 

+240)col.5](b))/2]*360/10(spp) 
14,712,470 

60,705,362 

 

87.25 

18 Numărul de rotații ale 

activelor 

Venituri din vânzări/ 
Val.media a activelor 

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

60,705,362 

65,915,096 

 

0.92 

19 Numărul de rotație a 

datoriilor curente 

Venituri din vânzări/ 
Val.med.a dat.curente 

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

60,705,362 

4,213,534 

 

14.41 

20 Perioada de achitare a 

datoriilor curente 

Nr.zilelor per.gest.(360)/ 

Coef.rotat.a dat.curente 

360/ 

010(spp)/[(580col.4+580col.5)(b)/2] 
60,705,362 

4,213,534 

 

24.99 

21 Rata de acoperire a 

datoriilor cu numerar 

Flux net num.act.oper./ 

Tot.dat.t.l.+tot.dat.cur. 

080(sfn3)/ 

(440+580)(b) 
5,458,193 

5,127,993 

 

1.06 

22 Rentabilitatea capitalului 

propriu (financiară) 

Prof.net.(pierd.net)gest.* 

100/Val.med.capit.propr. 

120(spp)(sau100(spp)*100%/ 

[(390col.4+390col.5)(b)/2] 
1,230,328 

61,701,562 

 

0.02 
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Constatări. 

 

Entitatea a prezentat situațiile financiare cu Nota Explicativă care conține calcule a 

doar 10 indicatori economici, nefiind prezentată anexa cerută de Hotărârea 

Guvernului nr.875 din 22.12.2015 (anexa corespunzătoare cu calculele indicatorilor 

economici efectuate de noi o vedeți în tabelul de mai sus). 

 

Propuneri. 

 

Să fie prezentată Direcției Statistică anexa cu calculele indicatorilor economici pentru 

perioada anului 2015 așa cum prevede hotărârea Guvernului nr.875 din 22.12.2015. 

 

Repercusiuni Esențiale asupra Situațiilor Financiare 

 

Excepție faptele menționate în paragraful „Observații” din Raportul Auditorului 

Independent, nu au fost constatate alte elemente. 

 

Auditul anului precedent (2014) 

 

Pe baza rezultatelor auditului situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2014 a fost expediată în adresa conducerii o scrisoare către management cu 

propuneri de îmbunătățire a stării de lucrui în evidența contabilă și controlul intern. 

Mai jos sunt expuse răspunsurile la constatările auditului pentru anul 2014. 

 

1. De întreprins acțiuni în vederea perfecționării sau procurării și implementării unui program 

informațional care să asigure o evidență automatizată. 

Rezultatul verificării: nu a fost executat. 

Propuneri pentru 2016: rămân în vigoare propunerile pentru anul 2014. 

 

2. De întreprins acțiuni privind contabilizarea elementelor conform metodelor stipulate în 

Politicile Contabile, sau ajustarea acesteia la necesitățile efective ale entității (Mijloace Fixe 

în evidență la valoare mai mică de 6,000 lei; nu este indicată modalitatea de reflectare a 

OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată); lipsesc anexe la politici contabile cu 

persoanele responsabile de semnarea documentelor primare și planul de conturi adaptat la 

necesitățile entității). 

Rezultatul verificării: executat parțial. În evidență încă persist mijloace fixe la valoarea mai 

mică de 6,000 lei (vezi constatări și propuneri la capitolul „imobilizări corporale”). În 

politicile contabile este stabilită modalitatea de reflectare și decontare a OMVSD. Nici în 

acest an la Politica de Contabilitate nu a fost anexată lista cu persoanele responsabile de 

semnarea documentelor contabile primare, precum și Planul de Conturi adaptat la 

necesitățile societății. 

Propuneri pentru 2016: să intreprindă actiuni pentru a aduce atât Politicile Contabile, cât 

și evidența contabilă a mijloacelor fixe în corespundere cu legislația contabilă aferentă. 

 

3. De elaborate și implementat regulamente, politici de control intern. Să creeze o unitate în 

statele de personal sau o persoană responsabilă de implementarea procedurilor de control 

intern. Conducerea să efectueze monitorizarea controalelor interne. 

mailto:office@fai.md
mailto:sergiu.soimu@fai.md


 
              

R. Moldova, mun.Chişinău, str. M.Kogălniceanu, 61 of.7  

tel: 21-34-52, fax: 60-58-72 

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

                     http://www.fai.md/ 

        Cod fiscal / TVA 1003600060677 / 0207022 

 

22 

 

Rezultatul verificării: nu a fost executat. 

Propuneri pentru 2016: rămân în vigoare propunerile pentru anul 2014. 

 

4. Să întocmească procese verbale de casare a imobilizărilor necorporale încazul amortizării 

totale a lor și când entitatea nu mai planifică pe viitor să obțină un avantaj economic din 

utilizarea lor. 

Rezultatul verificării: În anul 2015 nu au fost constatate astfel de cazuri. 

 

5. Să efectueze o analiză a imobilizărilor corporale cu referință la modalitate de formare și 

utilizare în continuare a lor. (Pentru active neutilizate – să fie luată o decizie de conservare și 

fără efectuarea calculelor de amortizare (din anul 2015 si la mijloacele fixe conservate se 

caluleaza amortizarea). Mijloacele fixe cu valoare sub plafonul stabilit să fie reclasificate 

sau să fie stabilit un alt plafon. Suma TVA care nu este pasibilă trecerii în cont să fie trecută 

la cheltuielile perioadei. Valoarea bunurilor procurate adițional la mijloace fixe să fie 

atribuită separate sau la cheltuielile/consumurile perioadei. Să fie stabilite diferite metode de 

calcul a amortizării imobilizărilor corporale în scopul optimizării cheltuielilor). 

Rezultatul verificării: nu a fost executat. 

Propuneri pentru 2016: rămân în vigoare propunerile pentru anul 2014. 

 

6. Să fie efectuată o analiză detaliată a componenței materialelor cu referință la faptul că au 

fost constatate în evidență materiale exprimate doar cantitativ (în special la momentul 

efectuării inventarierii). În componența materialelor au fost incluse bunuri care urmează a fi 

atribuite la OMVSD. 

Rezultatul verificării: Încă mai persistă materiale exprimate cantitativ și care țin de 

OMVSD. 

Propuneri pentru 2016: rămân în vigoare propunerile pentru anul 2014. 

 

7. Să fie analizae și inventariate creanțele și avansurile curente, cele cu termen mai mare de 1 

an să fie trecute în contul celor pe termen lung. Să fie efectuate verificări cu clienții cu 

referință la confirmarea soldurilor existent la data întocmirii situațiilor financiare. 

Rezultatul verificării: executat parțial. Încă mai persistă creanțe și avansuri curente cu 

termen mai mare de 1 an. Verificări au fost efectuate atât la data întocmirii situațiilor 

financiare (parțial), cât și în perioada de gestiune. 

Propuneri pentru 2016: executarea în totalitate a propunerilor pentru anul 2014. 

 

8. Să efectueze verificarea zilnică a raportului Z cu datele din RMCC. Să completeze RMCC în 

corespundere cu normele stabilite de legislația în vigoare. 

Rezultatul verificării: executat, verificările efectuate nu au constatat abateri sau divergențe. 

Propuneri pentru 2016: nu este aplicabil. 

 

9. Nu au fost emise propuneri. 

 

10. Să fie corectate declarațiile TVA conform ordinului nr.1164 din 25.10.2012. Să fie 

prezentată Darea de Seamă Bij 1. 

Rezultatele verificării: nu a fost executat. 

Propuneri pentru 2016: rămân în vigoare propunerile pentru anul 2014, 
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11. Să se revadă componența cheltuielilor și veniturilor cu reflectarea acestora conform 

legislației contabile în vigoare (înregistrări a veniturilor în Dt, a cheltuielilor în Ct). 

Rezultatul verificării: nu a fost executat.  

Propuneri pentru 2016: ramân în vigoare propunerile pentru anul 2014. 

 

Probleme 

 

Excepție problemele expuse în paragraful „Observații” din Raportul Auditorului 

Independent, precum și constatările din Analiza de Bilanț, compartimentul ”Active 

Circulante”, nu au ajuns în vizorul nostru probleme esențiale care să ne atragă atenția 

asupra faptului că Situațiile Financiare conțin denaturări semnificative/prezentări eronate 

de informații, care să necesite din partea Societății o reevaluare sau apreciere 

suplimentară a afirmațiilor din aceste Situații Financiare. 

 

5. Divergențe stabilite de audit 

 

5.1 Rezumatul diferențelor neajustate  

 

Nu au fost constatate diferențe neajustate 

 

5.2 Ajustări în Bilanțul Contabil (2015) 

 

Nu au fost efectuate asustări. 

 

Denumire articol din bilanț Dt Ct Adnotare 

    

    

    

Total    

 

5.3 Ajustări în Situația de profit și pierdere 

 

Nu au fost efectuate ajustări. 

 

Denumire indicatori Dt Ct Adnotare 

    

    

    

Total    

 

5.4 Alte comentarii 

 

Nu este aplicabil 
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6. Confirmarea Independenței Auditorilor (vezi și declarațiile de etică și independență 

din 08.06.2015) 

 

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

reglementările naționale de independență aplicabile). 

 

Cu referință la „Combinatul Poligrafic din Chișinău” Î.S. 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 „Combinatul Poligrafic din Chișinău” Î.S. pentru 

exercițiul încheiat la 31.12.2015. 

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

07.12.2015 – Cristina Pașinschi, Igor Lîsenco, Natalia Cebanu, Mariana Guțanu): 

 Am fost auditori independenți în sensul normelor de independență menționate 

anterior; 

 Nu deținem informații despre orice circumstanțe care au amenințat, sa 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 până la aprobarea situațiilor 

financiare pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2015 de către Consiliul de 

Administrație a Combinatului Poligrafic din Chișinău Î.S. 

 

Nu există alte circumstanțe care (1) afectează capacitatea noastră de a confirma aspectele 

de mai sus sau (2), suntem în cunoștință de cauză care au o influență asupra 

independenței noastre, care ar trebui să fie aduse la cunoștință, cu următoarele excepții: 

 

Nu există (sau, o descriere a problemei) 

 

Din cele menționate mai sus cu referință la problemele de independență, enumerăm mai 

jos orice alte informații relevante care ar trebui să fie luate în considerare de către 

conducerea Societății. 

 

Nu există (sau, o descriere a problemei) 

 

7. Evenimente Ulterioare 

N/a 

 

8. Concluzia și semnătura 

 

 

Sergiu Șoimu       05 august 2016 

(Semnat de Auditorul Independent)    Data 

 

 

ÎM „First Audit International” S.A. 

(Societatea de Audit) 
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9. Anexe.  
9.1 Situații Financiare semnate. 
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9.2. Extras actualizat din Registrul de Stat ale persoanelor juridice. 
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9.3. Certificate privind soldurile conturilor bancare la 31.12.2015. 
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