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Am fost angajati sa auditam situatiile financiare individuale anexate ale IS Administratia de Stat a Drumurilor (In 
continuare "Societatea") lntocmite In baza Standardelor Nationale de Contabilitate (,,SNC"), care cuprind bilantul 
contabil la 31 decembrie 2021 , situatia de profit 9i pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu 9i situatia 
fluxurilor de numerar aferente. exercitiului financiar lncheiat la data respectiva, precum 9i notele la situatiile 
financiare, inclusiv un rezumat al politicilor contabile semnificative. 

Din cauza importantei aspectelor descrise In paragraful Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii din 
raportul nostru, nu am putut obtine probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a oferi o baza pentru o opinie de 
audit cu privire la aceste situatii financiare. in acest sens, nu exprimam nicio opinie cu privire la situatiile financiare 
anexate ale Societatii. 

Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii 

lnformatii comparative 

Pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar lncheiat la 31 Decembrie 2020 nu a fost exprimata o opinie 
datorita imposibilitatii de a obtine probe de audit suficiente. in consecinta nu au fost posibile proceduri alternative 
pentru a obtine probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a confirma acuratetea soldurilor de deschidere la 01 
ianuarie 2021. Avand In vedere acest fapt nu am putut evalua daca sunt necesare ajustari ale situatiei de profit 9i 
pierdere, 9i asupra situatiei modificarilor capitalului propriu 9i a situatiei fluxului de numerar pentru anul lncheiat la 
31 Decembrie 2021 . Aceasta ajustare aferenta soldurilor de deschidere poate afecta rezultatul global pentru 
exercitiul financiar lncheiat la 31 Decembrie 2021. 

lmobilizari corporale 

Societatea a primit In gestiune economica lnainte de 31 decembrie 2001 imobilizari corporale care constau In 
principal din drumurile nationale ale Republicii Moldova. Nu a fost disponibila o evidenta contabila adecvata la 
momentul transferului acestora In gestiunea economica a Societatii . 

La 31 decembrie 2021 In imobilizarile corporale sunt incluse drumuri cu o valoare de bilant de 7,489,826 mii lei, 
pentru care Societatea nu detine titlul de proprietate fiind mijloacele fixe primite In gestiune. 

Nu am putut obtine dovezi de audit suficiente 9i adecvate 9i nu a fost posibila efectuarea procedurilor alternative de 
audit pentru a ne asigura cu privire la acuratetea, caracterul exhaustiv 9i drepturile de proprietate ale acestor 
active, 9i efectele aferente asupra situatiei de profit 9i pierdere 9i situatiei modificarilor capitalului propriu pentru 
exercitiul financiar lncheiat la 31 decembrie 2021 . 



I 
Dupa cum este prezentat in Nota 4, Societatea a lnregistrat la data de 31 decembrie 2021 imobilizari corporale cu 
o valoare de bilant de 14,920,382 mii lei. Tn conformitate cu Standardul National de Contabilitate ,,Deprecierea 
activelor" 9i politica de contabilitate a Societatii, conducerea trebuie sa determine la fiecare data de raportare daca 
exista indici ai deprecierii imobilizarilor corporale 9i sa efectueze o analiza pentru a determina daca valoarea 
recuperabila a acestor active nu a scazut sub valoarea lor contabila. Societatea nu a facut o analiza a valorii 
recuperabile 9i a eventualelor pierderi din depreciere a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2021. Prin urmare, 
noi nu am fost in masura sa determinam daca sunt necesare ajustari asupra valorii contabile la data de 31 
decembrie 2021 9i efectele aferente asupra situatiei de profit 9i pierdere 9i asupra situatiei modificarilor capitalului 
propriu pentru exercitiul financiar lncheiat la aceasta data. 

Finantari $i incasari cu destinatie speciala pe termen lung 

Societatea prezinta In bilant la 31 decembrie 2021 Alte datorii pe termen lung In valoare de 5,498, 159 mii lei, din 
care finantarile cu destinatie speciala pe termen lung reprezinta 5,495,633 mii lei. Tn conformitate cu SNC ,,Capital 
propriu 9i Datorii" subventiile primite aferente activelor imobilizate trebuie recunoscute ca venituri, pe o baza 
sistematica 9i rationala pe parcursul perioadelor pentru a permite compensarea lor cu cheltuielile corespunzatoare, 
contrar recunoa9terii veniturilor In baza darii in exploatare a mijlocului fix. Prin urmare, noi nu am fost In masura sa 
determinam prin probe 9i evidente de audit suficiente si adecvate valoarea soldului finantarilor 9i lncasarilor cu 
destinatie speciala pe termen lung la 31 decembrie 2021 9i efectele aferente asupra situatiei de profit 9i pierdere 9i 
asupra situatiei modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar lncheiat la aceasta data. 

Litigii $i alte datorii contingente 

La 31 decembrie 2021, Societatea este parte lntr-o serie de litigii In curs de examinare. Societatea nu a lnregistrat 
provizioane pentru acoperires:i eventualelor pierderi aferente altor litigii. Exista o incertitudine semnificativa cu 
privire la deznodamantul acestor litigii 9i rezultatul final poate avea un impact semnificativ asupra situatiilor 
financiare ale Societatii. Nu am fost In masura sa determinam posibilele efecte ale acestor litigii asupra datoriilor 
Societatii. Tn conformitate cu SNC Capital Propriu si Datorii, provizioanele pentru datorii contingente trebuie 
evaluate la cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru decontarea prezentei obligatii 9i reflecta valoarea 
actuala a cheltuielilor necesare pentru decontarea obligatiei In cazul In care valoarea In timp a banilor este 
semnificativa. 

Solduri cu tertii 

La 31 decembrie 2021, Societatea a lnregistrat In bilant alte creante pe termen lung In valoare de 8,648 mii lei din 
care pentru 7,977 mii lei nu am reu9it sa obtinem suficiente confirmari directe de la debitori 9i nici sa realizam 
proceduri alternative pentru a ne asigura cu privire la valoarea acestora. Tn consecinta. avand In vedere cele 
mentionate mai sus, noi nu am reu9it sa obtinem probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a ne asigura cu 
privire la caracterul exhaustiv 9i acuratetea acestor solduri 9i nu am putut determina daca sunt necesare ajustari la 
31 decembrie 2021 sau sunt necesare corectii privind creante compromise. 

Alte elemente de capital $i rezerve 

La 31 decembrie 2021 , Societatea include In bilant alte elemente de capital In valoare de 7,491 ,519 mii lei 9i la alte 
rezerve - 7,959 mii lei, care reprezinta valoarea finantarilor primite de la bugetul de stat 9i/sau fondul rutier 9i care 
au fost utilizate pentru finantarea reconstructiei/constructiei drumurilor aflate In gestiunea Societatii . Tn conformitate 
cu Standardul National de Contabilitate "Capital Propriu 9i Datorii", subventiile primite aferente activelor imobilizate 
trebuie recunoscute ca venituri, pe o baza sistematica 9i rationala pe parcursul perioadelor pentru a permite 
compensarea lor cu cheltuielile corespunzatoare, respectiv valoarea acestor elemente de capital depind 
semnificativ, de valoarea amortizarii aferente drumurilor. A9a cum Societatea conform politicilor sale contabile 
calculeaza amortizarea drumurilor o singura data In an, la valoarea de bilant la acea data, fara a lua In calcul faptul 
ca valoarea de bilant a drumurilor la sfar9itul fiecarei luni se modifica esential ca urmare a capitalizarilor lunare care 
au loc In mod sistematic, astfel, exista conditii semnificative care indica faptul ca amortizarea drumurilor calculata 
de Societate pe parcursul anului lncheiat la 31 Decembrie 2021 este supraevaluata, respectiv valoarea finantarilor 
indicata In bilant alte elemente de capital 9i rezerve este supraevaluata. De asemenea, din cauza lipsei unei 
proceduri de identificare a pierderilor din deprecierea drumurilor publice, noi nu am fost In masura sa determinam 
valoarea soldului altor elemente de capital 9i rezerve, si efectele respective asupra situatiei de profit 9i pierderea. Tn 
consecinta, avand In vedere cele mentionate mai sus, noi nu am reu9it sa obtinem probe de audit suficiente 9i 
adecvate In vederea asigurarii asupra acuratetei valorii altor elemente de capital 9i rezervelor mentionate mai sus 
9i asupra impactului aferent In situatia de profit 9i pierdere, In pasivele Societatii 9i In situatia modificarilor 
capitalurilor proprii . 
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Venituri anticipate 

La 31 decembrie 2021 Societatea a lnregistrat la venituri anticipate pe termen lung 3,349,284 mii lei si respectiv 
65,303 mii lei venituri anticipate curente din subventiile neutilizate. Nu am putut sa obtinem probe de audit 
suficiente 9i adecvate pentru a ne asigura cu privire la caracterul exhaustiv 9i acuratetea veniturilor anticipate In 
valoare de 3,414,587 mii lei . 

inregistrarea veniturilor 

Societatea lnregistreaza venituri pentru lndeplinirea functiei de beneficiar la lucrarile de lntretinere si reparatie a 
drumurilor In anul 2021 In baza calculelor, utilizand indicele cheltuielilor pentru lntretinerea personalului cu functii 
de beneficiar din volumul lucrarilor executate aprobat prin ordinul OMTID 40/2016 din 23.02.2016 al Ministerului 
Transporturilor 9i lnfrastructurii Drumurilor. Conform p. 5.3 din Ordin normativul se pune In aplicare din 1 aprilie 
2016 cu o durata de valabilitate de 3 ani . Astfel indicele utilizat de catre Societate pentru calculul veniturilor In anul 
2021 nu este actualizat legal. Tn lipsa unui alt ordin valid nu am putut sa obtinem probe de audit suficiente 9i 
adecvate pentru a ne asigura cu privire la caracterul exhaustiv 9i acuratetea venitu ri lor In valoarea de 69, 188 mii 
lei . 

lnformatii comparative 

In 2021 Societatea a reclasificat veniturile incasate din fondul rutier pentru prestarea serviciilor de administrare a 
drumurilor si indeplinire a functiilor de beneficiar din ,,Venituri din vanzari" la ,, Alte venituri din activitatea 
operationala". Astfel , prezentarea in diferite categorii in Situatia de Profit si Pierdere a valorii pentru veniturile 
similare mentionate mai sus pentru 2021 si 2020 face ca informatiile sa nu fie comparabile. 

Controlul inspectiei financiare · 

Ca urmare a unui control efectuat de catre Curtea de Conturi In 2021 pentru perioada 2020 au fost identificate 
aspecte de iregularitati . Efectul posibil al rezultatelor controlului nu a fost determinat 9i Conducerea Societatii nu a 
lnregistrat provizioane aferente acestor aspecte. Nu am fost In masura sa determinam daca sunt necesare ajustari 
ale situatiilor financiare pentru exercitiul financiar lncheiat la 31 decembrie 2021 . 

Am desfa9urat auditul nostru In conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA''). Responsabilitatile 
noastre In baza acestor standarde sunt descrise detaliat In sectiunea "Responsabilitafile auditorului lntr-un audit al 
situafiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al 
Profesioni:;;tilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), 
conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare In Republica Moldova 9i ne-am 
lndeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte 9i conform Codului IESBA. Cu toate acestea, din cauza 
aspectelor descrise In sectiunea Baza pentru imposibi/itatea exprimarii unei opinii din raportul nostru, nu am putut 
obtine probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a oferi o baza pentru o opinie de audit cu privire la situatiile 
financiare . 

Evidentierea unor aspecte 

Prezentul raport este adresat exclusiv Conducerii Societatii. Noi am fost contractati sa efectuam un audit pentru a 
raporta catre Conducerea Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam In cadrul raportului de audit 
financiar, 9i nu In alte scopuri . Tn masura permisa de legislatia In vigoare, noi nu acceptam 9i nu ne asumam 
responsabilitatea In fata alter persoane decat a Societatii 9i a Conducerii Societatii pentru auditul nostru 9i pentru 
acest raport. 

Alte aspecte 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 , nu sunt destinate sa prezinte pozitia 9i 
performanta financiara , In conformitate cu principiile 9i reglementarile contabile general acceptate ale tarilor 9i 
jurisdictiilor, altele decat cele din Republica Moldova. Prin urmare, situatiile financiare nu se adreseaza utilizatorilor 
care nu sunt familiarizati cu reglementarile contabile 9i legale din Republica Moldova. 

Alte informatii 

Societatea este responsabila pentru lntocmirea 9i prezentarea Raportului conducerii In conformitate cu art. 23, 
Legea Nr.287 din 15.12.2017 a contabilitatii 9i raportarii financiare 9i pentru acel control intern pe care conducerea 
II considera necesar pentru a permite lntocmirea 9i prezentarea Raportului conducerii care sa nu contina denaturari 
semnificative, datorate fraudei sau erorii . Raportul conducerii nu face parte din situatii le financiare auditate. 
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Responsabilitatea noastra este sa apreciem coerenta ·· 
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, coresp 
cu privire la faptul ca, pe parcursul auditului, s-au iden .. 
conducerii, indicand natura acestora. 

in baza activitatii desfa~urate, raportam ca: 

·e -a:x:-::... conducerii ~i situatiile financiare pentru 
erec:. a::es~ia cu prevederile legislatiei l?i sa declaram 

a;: eronate semnificative prezentate in raportul 

in Raportul Conducerii nu am identificat informapi care sa nu fie in concordanta. in toate aspectele 
semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate; 

Raportul Conducerii include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de art. 23 din Legea Nr. 287 
din 15.12.2017 

Responsabilitatile conducerii ~i ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare 

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in 
conformitate cu SNC l?i pentru acel control intern pe care conducerea ii 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 evaluarea capacitatii Societatii de a-l?i 
continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii l?i 
pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in 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 
al Societatii. 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare 

Responsabilitatea noastra este sa desfal?uram un audit al situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit l?i sa emitem un raport al auditorului. Cu toate acestea, din cauza, aspectelor 
descrise in sectiunea Baza pentru imposibilitatea exprimarii unei opinii din raportul nostru, nu am putut obtine 
probe de audit suficiente l?i adecvate pentru a oferi o baza pentru opinia de audit cu privire la aceste situatii 
financiare. 

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioni~tilor Contabili emis de Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sun! relevante 
pentru auditul situatiilor financiare in Republica Moldova, inclusiv Legea 271 din 15.12.2017 privind auditul 
situatiilor financiare, l?i ne-am indeplinit ~~go'l'.l~Qilitatile etice conform aces tor cerinte l?i conform .Godului I ESBA. 

~,\ ~~ 
,.,,-~o '""~·~ () ;- <>~\ 

. \b:._ ,. ~· 
, C-o 41:. c. ~ 

ATA Consult SRL ~~a .r'/v.si ~= 
Registrul public al entitatilor ~ •• "So/ ·~z °(.)"" J 

I ~~ o .; 
de audit cu numar 1903050 '·-~0;~~-'voo 51'l~ ~"'' 

· • l.foLoo"~• 
"~-,~"~""' Chi~inau , Republica Moldova 

10 iunie 2022 

Auditor Licentiat 
AG 000296 din 6 iulie 2012 
inregistrat in Registrul public al 
Auditorilor cu numarul 1207068 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
BILANTUL 
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, daca nu e specificat altfel) 

31 Decembrie 31 Decembrie 
Note 2021 2020 

ACTIVE 
ACTIVE IMOBILIZATE 
lmobilizari necorporale 
lmobilizari necorporale Tn curs de executie 2,948 2,883 
lmobilizari necorporale Tn exploatare, total 207 237 
din care: 
Concesiuni, !icenfe $i marci 72 98 
Programe informatice 135 139 
Total imobilizari necorporale 3,155 3,120 

lmobilizari corporale 
lmobilizari corporale Tn curs de executie 4 7,408,909 6,213,417 
Terenuri 4 16,543 15,862 
Mijloace fixe 4 7,494,930 6,954,209 
din care: 
Cladiri 4 116 123 

· Construcfii speciale 4 7,489,825 6,950,500 
Ma9ini, uti!aje $i instalafii tehnice 4 4,059 2,581 
Mijloace de transport 4 413 400 
lnventar $i mobi!ier 79 101 
Alte mij!oace fixe 4 438 504 
lnvestiti i imobiliare 
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5 853,582 905,243 
Total imobilizari corporale 15,773,964 14,088,731 

lnvestitii financiare pe termen lung 
lnvestitii financiare pe termen lung Tn parti 
neafiliate 86 
lnvestitii financiare pe termen lung Tn parti 
afiliate, total 197 197 
din care: 
acfiuni $i cote de participafie definute rn parfile 
afiliate 22 197 197 
Total investitii financiare pe termen lung 197 283 

Creante pe termen lung ~i alte active 
imobilizate 
Alte creante pe termen lung 7 8,648 9,127 
Cheltuieli anticipate pe termen lung 6 
Total creante pe termen lung ~i alte active 

53,958 47,586 

imobilizate 62,606 56,713 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 15,839,922 14,148,847 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
BILANTUL 
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, daca nu e specificat altfel) 

ACTIVE CIRCULANTE 
Stocuri 
Materiale ~i obiecte de mica valoare ~i scurta 
durata 
Produse ~i marfuri 
Total stocuri 

Creante curente ~i alte active circulante 
Creante comerciale curente 
Creante ale partilor afiliate curente 
inc/usiv: creante aferente intereselor de 
participare 
Creante ale bugetului 
Creantele ale personalului 
Alte creante curente 
Cheltuieli anticipate curente 

Alte active circulante 
Total creante curente ~i alte active circulante 

Numerar ~i documente bane~ti 
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVE 

CAPITAL PROPRIU 
Capital social ~i neinregistrat 

Capital social 

Total capital social ~i neinregistrat 

Rezerve statutare 
Alte rezerve 
Total rezerve 

Profit (pierdere) 
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al 
anilor precedenti 
Profit net (pierdere neta) al perioadei de 
gestiune 
Total profit (pierdere) 

Rezerve din reevaluare 
Alte elemente de capital propriu 
TOTAL CAPITAL PROPRIU 

31 Decembrie 31 Decembrie 
Note 2021 2020 

8 
8 

22 

7 

9 

10 

2,025 
96 

2,121 

74 

647 

9,640 
58 

68 
10,487 

1,146,594 
1,159,202 

16,999,124 

17,083 

17,083 

841 
7,959 
8,800 

(70,003) 
(70,003) 

15 
7,491,519 
7,447,414 

955 
96 

1,051 

34 
5 

5 
801 
316 

4,325 
16,809 

96 
22,386 

1,402,443 
1,425,880 

15,574,727 

17,083 

17,083 

778 
6,960,150 

6,960,928 

(152) 

790 
638 

15 
2,901,756 
9,880,420 

2 



is Administratia de Stat a Drumurilor 
BILANTUL 
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!?ti, daca nu e specificat altfel) 

DATOmlPETERMENLUNG 
Avansuri primite pe termen lung 
Venituri anticipate pe termen lung 
Alte datorii pe termen lung 
TOTAL DATORll PE TERMEN LUNG 

DATORll CURENTE 
Datorii comerciale curente 
Datorii fata de partile afiliate curente 
inclusiv: datorii aferente intereselor de 
participare 
Avansuri primite curente 
Datorii fata de personal 
Datorii privind asigurarile sociale ~i medicale 
Datorii fata de buget 
Venituri anticipate curente 
Alte datorii curente 
TOTAL DATORll CURENTE 

Provizioane 
TOTAL PASIVE 

Sergiu Bejan 
Director General lnteri 

Note 

11 
12 

13 
22 

14 
15 

Angela Efremov 
Contabil $ef 

31 Decembrie 
2021 

97 
3,349,284 
5,498,159 
8,847,540 

174,092 

3,922 
781 
64 

65,303 
451,578 
695,740 

8,430 
16,999,124 

31 Decembrie 
2020 

101 
2,797 

4,769, 172 
4,772,070 

294, 177 
29,002 

3 
5,319 
1,029 

263, 196 
329,511 
922,237 

15,574,727 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
SITUA TIA DE PROFIT ~I PIERDERE 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 

(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!;ti, daca nu e specificat a/tfel) 

Venituri din vanzari, total 

venituri din vlnzarea produselor !?i marfurilor 
venituri din prestarea serviciilor !?i executarea lucrarilor 
venituri din contracte de leasing 

Costul vanzarilor, total 

Note 

16 
16 
16 

Valoarea contabila a produselor ~i marfurilor vandute 17 
Profit brut 

Alte venituri din activitatea operationala 18 
Cheltuieli administrative 19 

Alte cheltuieli din activitatea operationala 20 
REZULTAT DIN ACTIVITATEA OPERATIONAL.A: 
PROFIT 

REZULTATUL DIN ALTE ACTIVITATI: PROFIT 
(PIERDERE) 

Profit pana la impozitare 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 

Profit net al perioadei de gestiune 

..., 

22,19 

2021 

1,622 
1,560 

62 

(148) 
(148) 
1,474 

70,873 
(69,614) 
(78,227) 

(75,494) 

5,491 

(70,003) 

(70,003) 

2020 

64,053 
419 

63,634 

(50) 
(50) 

64,003 

25 
(63,218) 

(89) 

721 

182 

903 

(113) 

790 
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fs Administratia de Stat a Drumurilor 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRll , ' 
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei mo/dovene!iti, daca nu e specificat a/tfe/) 

Capital social 

Rezerve statutare 

Alte rezerve 

Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 

Profit nerepartizat al anilor precedenti 

Profit net al perioadei de gestiune 

Rezerye din reevaluare 

Alte elemente de capital propriu, din care 

Subvenfii entitafilor cu proprietate pub/ica 

Total capital propriu 

Sold la 01 ianuarie 
2021 

Angela Efremov 
Contabil $ef 

17,083 

778 

6,960,150 

638 

15 

2,901,756 

2,901,756 

9,880,420 

~-

Majorari 

63 

255 

2,570 

7,967,396 

7,967,396 

7,970,284 

Sold la 31 decembrie 
Diminuari 2021 

17,083 

- 841 

6,952,446 7,959 

-
638 

72,573 -70,003 

15 

3,377,633 7,491,519 

3,377,633 7,491,519 

10,403,290 7,447,414 
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Is Administratia de Stat a Drumurilor 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRll 
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifre/e sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, dacii nu e specificat a/tfel) 

Sold la 01 ianuarie 
2020 

Capital social 17,083 

Rezerve statutare 691 

Alte rezerve 6,035,776 

Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 34 

Profit nerepartizat al anilor precedenti 

Profit net al perioadei de gestiune 827 

Alte elemente de capital propriu, din care 1,503,642 

Subvenfii entitafilor cu proprietate publica 1,503,642 

Total capital propriu 7,558,053 

Notele anexate sunt parte integra a acestor situatii financiare. 
Situatiile financiare au fast autorizate pentru emitere la 30 Mai 2022. 

:=:-S2 t =::::::::=::-.::..___~-"-" 

Angela Efremov 
Contabil $ef 

~~ 
·~ 

Sold la 31 decembrie 
Majorari Diminuari 2020 

- - 17,083 

'86 - 777 

1,395,581 471, 192 6,960, 165 

258,285 258,471 (152) 

790 827 790 

2,875,171 1,477,056 2,901,757 

2,875, 171 1,477,056 2,901,757 

4,529,913 2,207,546 9,880,420 
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is Administra\ia de Stat a Drumurilor 
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 
Pentru exerci\iul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, dacii nu e specificat altfel) 

Fluxuri de numerar din activitatea operafionalii 

lncasari din vanzari 

Plati pentru stocuri !?i servicii procurate 
Plati catre angajati !?i organe de asigurare sociala !?i 
medicala 

Plata impozitului pe profit 

Alte incasari 

Alte plati 

Fluxul net de numerar din activitatea opera\ionala 

Fluxuri de numerar din activitatea investifionalii 

lncasari din vanzarea activelor imobilizate 

Plati aferente intrarilor de active imobilizate 

Fluxul net de numerar din activitatea investitionala 

Fluxuri de numerar din activitatea financiarii 

Plati aferente rambursarii creditelor !?i imprumuturilor 

Dividende platite 

Alte incasari (plati) 

Fluxul net de numerar din activitatea financiara 

Fluxul net de numerar total 

Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) 

Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune 

Sold de numerar la sfar~itul perioadei de gestiune 

Angela Efremov 
Contabil $ef 

2021 

1,840 

(1,464,814) 

(46,353) 

(50) 

1,511,178 

(95,293) 

(93,492) 

(853,441) 

(853,441) 

(319) 

750,685 
750,366 

(196,567) 

(59,282) 

1,402,443 

1,146,594 

2020 

636 

(2,464,672) 

(46,374) 

2,812,681 

(95,568) 

206,703 

332 

332 

441,461 
441,461 

648,496 

31,888 

722,059 

1,402,443 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, daca nu e specificat alffel) 

1. lnformatie generala despre Societate 

f ntreprinderea de Stat ,,Administratia de Stat a Drumurilor" (,,ASD" sau ,,Societatea") a fost fondata prin 
Ordinul Ministerului Transporturilor §i Comunicatiilor al Republicii Moldova nr.16 din 7 februarie 2002, 
ca rezultat al reorganizarii ,,Administratiei de Stat a Drumurilor" - organ al autoritatii administrative 
(creata conform Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 19 iulie 2001 ,,Cu privire la fondarea 
Administratiei de Stat a Drumurilor"), fn fntreprindere de stat ~i fnregistrata la Camera f nregistrarii de 
Stat a Ministerului Dezvoltarii lnformationale la data de 15 aprilie 2002 cu nr. 1003600023559 (certificat 
Seria MD0016066). 

Adresa oficiala a LS. "Administratia de Stat a Drumurilor" este: Republica Moldova, Municipiul Chi~inau, 
strada Bucuriei, 12A, MD 2004. Capitalul statutar constituie 17,083 mii lei, cota statului fiind de 100%. 

Numarul personalului Societatii la 31 decembrie 2021 este de 182 persoane (la 31 decembrie 2020: 
187 persoane). 

Ls. "Administra\ia de Stat a Drumurilor" a fost fondata fn vederea gestionarii, fntretinerii, reparatiei, 
modernizarii, dezvoltarii ~i exploatarii drumurilor publice fn scopul desfa~urarii traficului rutier fn conditii 
de siguranta a circulatiei, fluenta ~i continuitate. Societatea f~i exercita functiile pe principiile de gestiune 
economica ~i autonomie financiara. 

LS. "Administratia de Stat a Drumurilor" exercita urmatoarele functii: 
- Detine titlul de beneficiar fn constructie, reparatie ~i fntretinerea drumurilor ~i obiectelor gospodariei 

rutiere, de distribuitor al tuturor mijloacelor alocate fn aceste scopuri din bugetul de stat ~i fondul 
rutier; 

- Asigura utilizarea eficienta ~i economica a resurselor financiare ~i materiale, alocate pentru 
dezvoltarea ~i fntretinerea gospodariei rutiere a Republicii Moldova; 

- Mentine viabilitatea drumurilor, gestioneaza ~i le administreaza. 

Obiectivele principale ale activitatii Societatii sunt: exploatarea autostrazilor; activitati de consultare 
pentru afaceri §i management; constructii de autostrazi, drumuri, aerodromuri; activitati de testari ~i 
analize tehnice; activitati de arhitectura, inginerie ~i activitati tehnice. 

fn anul 2017 Societatea s-a subordonat Ministerului Economiei ~i lnfrastructurii. fn cadrul procesului de 
reorganizare a fntreprinderii, a fost emis la data de 26 septembrie 2018 Ordinul nr. 103/A de catre 
Agentia Proprietatii Publice din subordinea Guvernului, cu privire la "Operarea modificarilor fn statutul 
Ls. Administratiei de Stat a Drumurilor", conform caruia fondatorul fntreprinderii devine Agentia 
Proprietatii Publice. 

2. Bazele prezentarii ~i intocmirii situatiilor financiare 

Situatiile financiare sunt fntocmite fn lei moldovene~ti ("MDL"), moneda tarii fn care opereaza 
Societatea. Registrele §i fnregistrarile contabile ale Societatii sunt realizate fn conformitate cu 
Standardele Nationale de Contabilitate, emise de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. Situatiile 
financiare sunt pregatite avand la baza metoda costului istoric. 

Situatiile financiare au fost fntocmite fn conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate ce au 
intrat 'rn vigoare din 1 ianuarie 2014, publicate fn Monitorul Oficial al Republicii Moldova ~i plas~te pe 
pagina oficiala a Ministerului Finantelor. 

·3. Politici cantabile semnificative 

Principalele politici contabile adoptate pentru fntocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai 
jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent pentru toti anii prezentati fn aceste situatii financiare, cu 
exceptia cazurilor cand se mentioneaza altfel. 
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is Admlnistratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene$ti, daca nu e specificat altfel) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 

a. Principiul continuitatii activitatii 

Situatiile financiare au fast lntocmite In baza principiului continuitatii activitatii. Din august 2017, du pa 
reorganizarea Ministerului Transporturilor ~i lnfrastructurii Drumurilor, fondatorul Societatii a devenit 
Ministerul Economiei ~i lnfrastructurii. 
a. Principiul continuitatii activitatii (continuare) 

La momentul lntocmirii prezentelor situatii financiare nu exista nici o intentie din partea Guvernului de a 
lichida Societatea. Societatea este dependenta de suportul financiar permanent din partea Guvernului 
fara de care ar exista incertitudine semnificativa privind capacitatea Societatii de a-~i desfa~ura 
activitatea In baza principiului continuitatii activitatii, precum ~i capacitatea sa de a realiza activele sale 
~i a achita datoriile sale In cursul normal al activitatii. Guvernul a exprimat intentia de a continua 
furnizarea acestui suport financiar pentru Societate, pentru a-i permite sa desfa~oare activitatea In baza 
principiului continuitatii activitatii ~i pentru a lndeplini obligatiile scadente. In acest sens, a fest emisa 
Hotararea Guvernului Nr. 924 din 22.12.2020 pentru aprobarea Programului privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice nationale pe anul 2021 In suma de 1,532,059.8 mii 
lei, dintre care suma de 932,748.8 mii lei este prevazuta pentru lntretinerea drumurilor. Finantarea 
lucrarilor prevazute In anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului mai-sus mentionata, se va efectua din contul 
mijloacelor fondului rutier, pe masura acumularii lor. 

b. Active imobilizate 

lmobilizari corporale 

lmobilizarile corporale constituie active imobilizate sub forma de mijloace fixe, terenuri, imobilizari In 
curs de executie. Recunoa~terea imobilizarilor corporale presupune lntrunirea mai multor aspecte 
definitorii, precum: obiectul este identificabil ~i controlabil, costul de intrare a obiectului poate fi evaluat 
In mod credibil, se presupune obtinerea beneficiilor economice din utilizarea acestuia ~i proprietatile/ 
particularitatile corespund definitiei imobilizarilor corporale. Evaluarea ulterioara a imobilizarilor 
corporale se efectueaza la costul istoric mai putin uzura acumulata ~i. ajustari de depreciere. Duratele 
de utilizare a imobilizarilor corporale se stabilesc In functie de modul de utilizare a obiectului, starea 
reala a acestuia ~i uzura fizica preconizata. 

Mijloacele fixe cuprind imobilizarile corporale transmise In exploatare, valoarea unitara a carora 
depa~e~te plafonul valoric prevazut de legislatia fiscala. 

Terenurile: reprezinta imobilizari corporale sub forma de teritorii funciare detinute de entitate cu drept de 
folosinta. In scopul executarii prevederilor Hotararii de Guvern nr. 781 din 07 octombrie 2013 "Cu privire 
la unele masuri de asigurare a reabilitarii ~i extinderii drumurilor nationale" ~i Legii privind declararea 
unitatii publice de interes national pentru lucrarile de reabilitare ~i extindere a unor drumuri nationale 
nr.150 din 29 iunie 2012, au fest procurate terenuri pe anumite segmente ale drumurilor M3, R 13 ~i R34. 

lmobilizari corporale In curs de executie reprezinta investitii capitale pentru achizitionarea ~i crearea 
activelor In curs de executie cu durata de functionare utila mai mare de un an sau pana la darea In 

· exploatare. 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovenet;ti, daca nu e specificat a/tfel) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 

b. Active imobilizate (continuare) 

Amortizarea este calculata astfel incat sa fie alocat costul sau valoarea activelor, in afara terenurilor !?i 
activelor in constructie, calculate in baza duratei de viata a acestora. Pentru drumuri !?i facilitatile 
aferente drumurilor, Societatea folose!?te metoda degresiva care reflecta eel mai corect modelul actual 
de consum al beneficiilor economice viitoare incorporate in activele respective. Durata utila a activului 
preconizat pentru diverse categorii de drumuri, in functie de tipul de suprafata !?i elementele drumurilor 
este stabilita astfel: 

Tipuri de suprafata a drumului ~i a facilitatilor 

Suprafata 
Seton de ciment 
Asfalt betonat 
Prelucrata 
Piatra sparta 
Pamant 

Mijloace fixe 

Poduri 
Seton 
Piatra 
Metal 
Lemn 

Constructii aferente 
lnstalatii de intarire a drumului 

Pentru celelalte mijloace fixe, este utilizata metoda amortizarii liniare: 

Tipul mijlocului fix 
Cladiri 
Ma!?ini 
Vehicule 
Altele 

3.33% 
6.25% 

10% 
11.10% 
16.66% 

2% 
2% 

2.50% 
12.50% 

2.86% 
2.5%-4% 

Ani 
15-30 

3 - 10 
6-7 

5 - 10 

Valoarea reziduala !?i durata utila a activului sunt revizuite, !?i modificate daca este cazul la fiecare 
perioada de raportare financiara. 

Cheltuielile de reparatie !?i intretinere a mijloacelor fixe se includ in Situatia profit si pierdere aferenta 
exercitiului financiar in care s-au inregistrat. Costul renovarilor majore !?i altar cheltuieli ulterioare se 
includ in valoarea contabila a activului atunci cand exista probabilitatea de a obtine beneficii economice 
suplimentare fata de cele prevazute initial pentru activul respectiv. Renovarile majore se amortizeaza 
pe parcursul duratei utile de viata ramase a activului. 

. Pierderile ~i ca!?tigurile la momentul ie!?irii unui mijloc fix sunt determinate prin compararea veniturilor 
din ie!?iri cu valoarea contabila ~i sunt incluse in situatia rezultatului global. 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA TllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, dacii nu e specificat a/tfel) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 

lmobilizari necorporale 

Activele necorporale sunt inregistrate in bilantul contabil la costul istoric minus amortizarea cumulata ~i . 
pierderi din depreciere. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara pe toata durata de 
functionare utila a activului, care este urmatoarea: 

Tipul 

Programe informatice 
Licente 
Altele 

c. lnvestitii financiare 

Ani 

3 
3-5 
3-5 

lnvestitii financiare reprezinta active sub forma de cote de participatie in capitalul social al altor entitati 
in scopul obtinerii veniturilor sau altor beneficii economice. lnvestitiile financiare se divizeaza in cele 
aferente partilor afiliate !?i neafiliate. 

d. Avansuri acordate pe termen lung 

Avansurile acordate pe termen lung reprezinta suma avansurilor acordate cu termen de maturitate ce 
depa~e~te 12 !uni din data raportarii, preponderent acordate in cadrul proiectelor pentru reabilitare a 
drumurilor ~i servicii de consultanta. 

e. Active circulante 

Stocuri 

Contabilitatea stocurilor se tine in expresie cantitativa ~i valorica, iar stocurile ie~ite se evalueaza prin 
metoda costului mediu ponderat. 

Stocurile includ materialele, care reprezinta bunuri ce participa direct sau contribuie la procesul de 
prestare a serviciilor (combustibil, rechizite de birou, piese de schimb, alte materiale). 

Obiectele de mica valoare ~i scurta durata cuprind bunurile, valoarea unitara a carora nu depa~e~te 
plafonul stabilit de legislatie, indiferent de durata de serviciu sau cu o durata de serviciu nu mai mare 
de un an, indiferent de valoarea unitara. 

Marfurile includ bunuri detinute destinate comercializarii. 

Creante 

Creantele reprezinta drepturi ale entitatii ce decurg din tranzactii anterioare, din stingerea carora se 
a~teapta intrari de resurse care incorporeaza beneficii economice. Creantele se evalueaza la valoarea 
nominala, inclusiv impozitele ~i taxele calculate in conformitate cu legislatia in vigoare. Stingerea 
creantelor se contabilizeaza ca majorare a numerarului, costurilor, cheltuielilor sau diminuarea datoriilor 
~i diminuarea creantelor. Creantele curente se contabilizeaza in cadrul urmatoarelor grupe: 

Creante comerciale cuprind creantele privind bunurile vandute (lemn de foe) ~i serviciile prestate 
(servicii de laborator). 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovenefiti, dacii nu e specificat altfel) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 

e. Active circulante (continuare) 

Creante ale partilor afiliate reprezinta creanta inregistrata in bilantul contabil pentru servicii ce tin de 
administrarea ~i intretinerea drumurilor publice aferente partilor afiliate. 

Avansuri acordate curente reprezinta plati efectuate in contul procurarii ulterioare a serviciilor, bunurilor, 
lucrarilor. 

Creante ale bugetului includ impozitele i;;i taxele achitate in avans, sumele platite in plus la buget, 
diferenta dintre suma TV A trecuta in cont i;;i calculata, suma TV A aferenta avansurilor primite, impozitele 
indirecte spre restituire, alte creante ale bugetului, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Creante ale personalului cuprind avansurile acordate in contul salariului, sumele acordate titularilor de 
avans, creantele privind recuperarea prejudiciului material, alte creante ale personalului (calcularea 
contributiilor individuale de asigurari sociale de stat obligatorii aferente sumelor salariilor calculate). 

Alte creante curente reprezinta suma creantelor inregistrate pentru leasing (locatiunea terenului), 
creante privind refacturarea energiei termice, servicii cadastrale i;;i creante privind alte operatii. 

Creantele pe termen lung includ avansurile acordate furnizorilor in cadrul Proiectului de sustinere al 
Programului in sectorul Drumurilor finantat din sursele Bancii Europene pentru Reconstructie i;;i 
Dezvoltare; Bancii Europene de lnvestitii; Comisiei Europene i;;i in cadrul Proiectului "Reabilitarea 
drumurilor locale" finantat din sursele Bancii Mondiale. 

Numerar in casierie l?i la conturi curente 

Numerar in casierie i;;i la conturi curente reprezinta mijloacele banei;;ti in moneda nationala sau valuta 
straina inregistrate in casierie i;;i conturi curente ale Societatii. 

Alte active circulante 

Alte active circulante reflecta suma cheltuielilor anticipate (asigurarea AORC, abonarea i;;i livrarea 
publicatiilor periodice, formulare de stricta evidenta, cheltuieli de intretinere a situ-lui web) i;;i valoarea 
altar active circulante. La 31 decembrie 2021, se includ cheltuieli anticipate pentru servicii juridice de 
reprezentare in procedura de arbitraj. 

f. Capital propriu 

Capitalul social al Societatii este integral platit i;;i apartine in intregime statului, fondator fiind Agentia 
Proprietatii Publice. Capitalul propriu include capital social, capital neinregistrat, capital nevarsat, capital 
retras, rezervele, profitul nerepartizat i;;i alte elemente ale capitalului propriu. 

Constituirea capitalului social se contabilizeaza in marimea indicata in actele de constituire ale 
Societatii. Astfel valoarea capitalului social i;;i suplimentar, conform ordinului nr.134 din 29.05.2013 a 
fost stabilit in marime de 17,083 mii lei. 

Rezervele includ capitalul de rezerva, rezervele statutare i;;i alte rezerve. Acestea se constituie pe 
seama profitului sau altar surse prevazute de legislatie i;;i se utilizeaza in baza deciziei Consiliului de 

- administratie al intreprinderii. 

Alte elemente ale capitalului propriu reprezinta surse provenite din Fondul Rutier, bugetul de stat i;;i alte 
surse acordate in baza respectarii unor anumitor conditii. 
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is Administra\ia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATllLE FINANCIARE 

Pentru exerci\iul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene$ti, daca nu e specificat a/tfel) 

3. Po.litici contabile semnificative (continuare) 

g. Datoriile 

Datoriile sunt prezentate in bilant in sumele care trebuie sa fie platite pentru achitarea datoriilor. Datoriile 
reprezinta obligatii actuale ale Societatii ce decurg din fapte economice anterioare ~i prin ~tingerea 
carora se a~teapta sa rezulte o diminuare de resurse care incorporeaza beneficii economice. In functie 
de termenul de achitare, datoriile se subdivizeaza in datorii pe termen lung ~i curente. Datoria se 
considera curenta atunci cand ea urmeaza a fi stinsa in termen de 12 luni de la data raportarii. Toate 
celelalte datorii se clasifica ca datorii pe termen lung. 

Datoriile pe termen lung ale Societatii se refera la finantari ~i incasari cu destinatie speciala pe termen 
lung in cadrul activitatii Proiectului de sustinere al Programului in sectorul Drumurilor, din sursele Bancii 
Europene pentru Reconstructie ~i Dezvoltare; Bancii Europene de lnvestitii; Comisiei Europene; ~i a 
Proiectului "Reabilitarea drumurilor locale" finantat din sursele Bancii Mondiale. 

Datoriile curente reflecta valoarea datoriilor comerciale, datorii fata de partile afiliate, avansuri primite 
curente, datorii fata de personal, datorii fata de buget, venituri anticipate curente ~i alte datorii curente. 

Datoriile comerciale reprezinta datorii ale Societatii fata de furnizori privind bunurile ~i serviciile 
procurate. Datorii fata de partile afiliate reprezinta datoriile Societatii in cadrul activitatii privind 
gestionarea Mijloacelor Bugetare fata de intreprinderile specializate din gospodaria drumurilor, pentru 
lucrari de intretinere a drumurilor publice ~i in cadrul Programului din Sectorul Drumurilor. 

Datoriile fata de personal includ datorii salariale (salariul de baza, sporurile, adaosurile, premiile, 
indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca, etc.) ~i datorii pril7ind alte operatiuni (ajutoarele 
materiale, utilizarea bunurilor in scopuri de serviciu, etc.) . 

Alte datorii curente includ alte datorii preliminate, garantii bancare pentru buna executie conform 
contractelor de antrepriza privind prestarea serviciilor ~i bunurilor. 

h. Provizioanele 

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita ca 
urmare a unor evenimente trecute, este probabila ~i necesara o ie~ire de resurse pentru stingerea 
obligatiei, ~i o estimare fiabila a sumei poate fi determinata. Tn cazul in care Societatea preconizeaza 
sa ramburseze un provizion, de exemplu, pe baza unui contract de asigurari, rambursarea este 
recunoscuta ca un activ separat, dar numai in cazul in care rambursarea este aproape sigura. 

i. Venituri ~i cheltuieli 

Veniturile Societatii reprezinta alocatii din partea Guvernului Republicii Moldova pentru operatiunile 
curente ~i includ in mare masura fondurile primite pentru intretinerea ~i reparatia drumurilor, 
compensatiile pentru costurile administrative ale Societatii. 

Asistenta financiara de la lnstitutiile Financiare Internationale (BERO, BEi, Banca Mondiala ~i CE) sunt 
primite in cadrul Proiectului de Sustinere al Programului din Sectorul Drumurilor din Moldova ~i Proiectul 
Reabilitarea Drumurilor Locale. 

Lucrarile executate sunt recunoscute in perioada de raportare in care acestea se realizeaza prin referire 
la incheierea tranzactiei specifice evaluate in baza serviciului efectiv prestat ca proportie din totalul 
serviciilor ce trebuie prestate. 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, dacii nu e specificat altfel) 

3. Po~itici contabile semnificative (continuare) 

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit !?i pierdere atunci cand, riscurile !?i 
beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate a bunurilor, au fost transferate catre client, 
care de obicei are loc atunci cand Societatea a vandut sau livrat bunurile catre client, !?i clientul a 
acceptat bunurile, iar incasarea creantelor aferente este rezonabila. 

Venituri din prestarea de servicii sunt recunoscute ca alte venituri operationale in perioadele de 
raportare in care sunt prestate serviciile !?i atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii : valoarea 
veniturilor este evaluata in mod fiabil; este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie 
generate pentru entitate. 

Cheltuielile efectuate de catre Societate au fest inregistrate in contabilitate in baza documentelor 
justificative !?i sunt recunoscute in perioada la care se refera. 

Cheltuielile cu dobanzile !?i alte costuri ale imprumuturilor pentru finantarea constructiei sau productiei 
de active sunt capitalizate, in timpul procesului de pregatire a activului pentru utilizarea sa prestabilita. 
Toate celelalte costuri de imprumuturi sunt inregistrate ca cheltuieli. 

Rezultatul din alte activitati reflecta diferenta dintre veniturile ~i cheltuielile din alte activitati din perioada 
de gestiune. Veniturile din alte activitati cuprind veniturile aferente activelor imobilizate, diferente 
favorabile de curs valutar; intrarea activelor cu titlu gratuit; alte fapte economice care nu se refera la 
activitatea operationala. Cheltuielile alter activitati cuprind cheltuielile aferente activelor imobilizate, 
cheltuielile financiare ~i exceptionale, determinate in conformitate cu SNC "Cheltuieli" .. 

j. lmpozite 

Cheltuielile cu impozitul pe profit reprezinta suma actuala de impozit de platit. Obligatiile !?i activele 
fiscale curente sunt evaluate la valoarea care urmeaza sa fie platita sau recuperata de la Autoritatile 
Fiscale, folosind ratele de impozitare !?i legile care au fest adoptate. 

k. Evenimente ulterioare datei de raportare 

Evenimentele ulterioare care furnizeaza informatii suplimentare despre situatia societatii la data 
raportarii financiare sau cele care indica faptul ca prezentarea conform principiului continuitatii in 
exploatare nu este adecvata (evenimente care necesita ajustare) sunt reflectate in notele aferente 
situatiilor financiare. Evenimentele ulterioare care nu sunt evenimente ajustabile sunt prezentate in note 
atunci cand sunt semnificative. 

I. Datorii contingente 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant. Acestea sunt prezentate in notele explicative, 
exceptie facand cazul in care posibilitatea unei ie!?iri de resurse care sa afecteze beneficiile economice 
viitoare este foarte redusa. 

m. Parti afiliate 

0 parte este considerata parte afiliata atunci cand fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii 
familiale sau alte modalitati, are abilitatea sa exercite control in mod direct sau indirect sau are o 
influenta notabila in Societate. 

n. Comparativele 

lnformatia comparativa prezentata se refera la perioada precedenta pentru toate informatiile numerice 
din situatHle financiare. lnformatia comparativa este de asemenea inclusa pentru informatiile narative !?i 
descriptive atunci cand este relevanta pentru o intelegere mai buna a situatiilor financiare ale perioadei 
curente. 
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Ts Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifre/e sunt prezentate in mii lei moldovene$ti, daca nu e specificat altfel) 

4. lmobilizari corporale 
Terenur Cladiri Active in Drumuri ~i Echipamente lnventar~i Vehicule Alte Total 

constructie constructii speciale ~i instalatii mobilier 

Cost 
Sold 1 ianuarie 2020 15,727 2,985 4,507,123 13,072,334 8,153 101 7,231 2,123 17,615,777 
lntrari 135 219 3,442,140 . 797,493 224 14 - - 4,240,225 
le!?iri - (2,853) (1,137,886) (158) - - (884) - (1,141,781) 
Transferuri - - (597,960) 597,682 263 15 

Sold 1 ianuarie 2021 15,862 351 6,213,417 14,467,351 8,640 130 6,347 2,123 20,714,220 
lntrari 681 - 2,309,648 1,015,711 2,565 - 77 129 3,328,811 
le!?iri - - 695,059 (144) - - - - (695,203) 
Transferuri - - 419,097 - - - - - (419,097) 
Sold la 31 decembrie 2021 16,543 351 7,408,909 15,482,611 11,205 130 6,425 2,251 22,928,425 

Deprecierea 
Sold la 1 lanuarie 2020 - 1,753 - 7,045,872 5,268 9 6,722 1,414 7,061,038 
Amortizarea exercitiului 
financiar - 7 - 471,074 791 20 82 205 472,179 
La ie!?ire - (1,532) - (95) - - (857) 0 (2,484) 

Sold la 1 ianuarie 2021 - 228 - 7,516,852 6,059 29 5,947 1,618 7,530,733 
Amortizarea exercitiului 
financiar - 7 - 476,338 1,087 21 65 195 477,713 
La ie!?ire - - - 404 - - - - (404) 
Sold la 31 decembrie 2021 - 235 - 7,992,785 7,146 50 6,012 1,814 8,008,042 

Valoarea contabila neta 

Sold la 31 decembrie 2020 15,862 123 6,213,417 6,950,500 2,581 101 400 504 13,183,488 
Sold la 31 decembrie 2021 16,543 116 7,408,909 7,489,826 4,059 79 413 438 14,920,382 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, daca nu e specificat altfel) 

5. Avansuri acordate pe termen lung pentru imobilizari corporale 

Avansurile acordate pe termen lung sunt acordate In cadrul proiectelor pentru reabilitarea drumurilor ~i 
servicii de consultanta aferente. Soldul la 31 decembrie 2021 este in valoare de 853,582 mii lei (2020: 
905,243 mii lei). 

La 31 decembrie 2021 ~i 31 decembrie 2020, avansurile pe termen lung ale Societatii sunt prezentate 
mai jos, du pa cum urmeaza: 

Avansuri acordate In cadrul Proiectului de Suport al 
,,Programului din Sectorul Drumurilor" 
Avansuri acordate In cadrul Proiectului ,,Reabilitarea 
drumurilor locale" 

Alte 

6. Cheltuieli anticipate pe termen lung 

31 Decembrie 
2021 

738, 144 

113,462 

851,606 

1,976 

853,582 

31 Decembrie 
2020 

854,950 

48,317 

903,267 

1,976 

905,243 

Cheltuielile anticipate pe termen lung tin de cheltuielile aferente litigiilor In arbitraj international. 
31 Decembrie 31 Decembrie 

2021 2020 

CAJ (Nysingh/INOCA) 230696 18,056 9,417 

CAJ (Aquila/OHL) 42004 W02 9,593 6,713 

CAJ Deposit (OHL ZS a.s.) 5,832 3,828 

CAJ (Aquila/OHL) 42005 W03 5,209 

CAJ (OHL ZS a.s.) RSPS/W4/03 3,674 

CAJ (Permanent Court of Arbitration/PA&Co) 2021-04 3,090 

CAJ (Aquila/Toto/Taddei) 42003 3,426 
CAJ (lnternationalChamber of 
Commerce/Toto/Taddei) 3,425 

CAJ (Permanent Court of Arbitration/PA&Co) 2019-35 3,650 

ARBITRAJ initiat de Strabag AG impotriva IS ASD 2,573 

Alte 5,932 17, 127 

53,958 47,586 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, daca nu e specificat altfel) 

7. Alte creante curente si pe termen lung 

Alte creante curente: 

Biroul Executorului Judecatoresc Marianciuc Evelina 

Cabinetul Avocatului Covali Serghei 

$ans 000 

Alte 

Alte creante pe termen lung: 

1.M. BADPRIM S.R.L. 

$ans 000 

Alte 

8. Stocuri 

Materiale 

Obiecte de mica valoare ~i scurta durata 

Marfuri 

31 Decembrie 
2021 

4,427 
4,207 

441 
566 

9,640 

31 Decembrie 
2021 

7,977 

672 

8,648 

31 Decembrie 
2021 

1,424 
601 

96 
2,121 

31 Decembrie 
2020 

4,207 
13 

105 
4,325 

31 Decembrie 
2020 

7,977 
428 
722 

9,127 

31 Decembrie 
2020 

195 
760 

96 
1,051 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovenefiti, daca nu e specificat altfel) 

9. N1,1merar in casierie !?i la conturi bancare 

Numerar in casierie, lei 
Numerar la conturi nelegat, lei 
Numerar la conturi in tara 
Numerar la alte conturi bancare 
Numerar la alte conturi bancare (Garantii formate din 
retineri succesive) 
Numerar la alte conturi bancare (Buget de Stat) 

31 Decembrie 
2021 

4 
31,433 

911 ,606 
116,900 

86,651 

1,146,594 

31 Decembrie 
2020 

29,003 
1,073,649 

130,245 

85,776 
83,770 

1,402,443 

La 31 decembrie 2021 toate conturile curente sunt deschise la B.C. Moldindconbank SA, ~i Trezoreria 
de Stat (MF-Trezoreria). 

10. Capital social 

La 31 decembrie 2021 capitalul social constituie 17,083 mii lei (31 decembrie 2020: 17,083 mii lei). 
Valoarea capitalului social ~i suplimentar a fost stabilita conform ordinului nr.134 din 29 mai 2013. 
Capitalul social consista din cota parte de 100% care apartine Agentia Proprietati Publice. 

11. Venituri anticipate pe termen lung 

La 31 decembrie 2021 Societatea a clasificat subsidiile primite si neutilizate din alte rezerve la venituri 
anticipate pe termen lung si pe termen scurt. Astfel, subsidiile neutilizate reflectate la veniturile anticipate 
pe termen lung au ajuns la valoarea de 3,3 mlrd lei la 31 decembrie 2021. 

12. Alte datorii pe termen lung 

La 31 decembrie 2021, datoriile pe termen lung ale Societatii se refera la finantari ~i incasari cu 
destinatie speciala pe termen lung in cadrul activitatii Proiectului de Sustinere al Programului in Sectorul 
Drumurilor ~i Proiectului I mbunatatirea Drumurilor Locale, finantate din sursele Bancii Europene pentru 
Reconstructie ~i Dezvoltare; Bancii Europene de lnvestitii; Comisiei Europene (CE); Bancii Mondiale 
(prin Asociatia lnternationala pentru Dezvoltare). La 31 decembrie 2021 ~i 31 decembrie 2020, datoriile 
pe termen lung ale Societatii sunt prezentate mai jos, dupa cum urmeaza: 

31 Decembrie 31 Decembrie 
2021 2020 

Banca Europeana de lnvestitii (BEi) 2,735,327 2,814,800 
Banca Europeana pentru Reconstructie ~i 
Dezvoltare (BERO) 2,286,849 1,660,501 

Asociatia lnternationala pentru Dezvoltare (AID) 449,327 273,751 

FONDUL RUTIER (cofinantare) 24,002 17,035 
Grantul Facilitate de lnvestitii pentru Vecinatate 
(FIV) 128 128 

5,495,633 4,766,215 

Alte 2,526 2,957 

5,498,159 4,769,172 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!jti, daca nu e specificat altfel) 

12. Alte datorii pe termen lung (continuare) 

ASD implementeaza, in numele Guvernului, proiectele de reabilitare a drumurilor nationale !?i 
imbunatatirea drumurilor locale, finantate din imprumuturile !?i granturile obtinute de la lnstitutiile 
Financiare Internationale. 

Guvernul Republicii Moldova, reprezentat prin Ministerul Economiei !?i lnfrastructurii (MEI) administreaza 
urmatoarele Proiecte: 

• Proiectul de Sustinere al Programului din Sectorul Drumurilor, a fast implementat incepand 
cu anul 2007 si este finantat de Banca Europeana pentru Reconstructie !?i Dezvoltare (BERD), 
Banca Europeana de lnvestitii (BEi) !?i Comisia Europeana (CE), numite in continuare lnstitutii 
Financiare Internationale (IFI). Acorduri financiare separate, sunt semnate de Guvernul 
Republicii Moldova pe de o parte !?i BERD, BEi !?i CE pe de alta parte. Proiectul are doua 
componente. Prima componenta se concentreaza pe reabilitarea fizica a trei sectoare de 
drumuri. A doua componenta va oferi suport pentru implementarea diverselor masuri 
institutionale !?i de alt tip, care sunt incluse in Planul de Actiuni a Strategiei lnfrastructurii 
Transportului terestru. 

• Proiectul Ymbunatatirea Drumurilor Locale, este finantat de Banca Mondiala (BM) si a fast 
lansat in anul 2016. Proiectul presupune modernizarea a 300 km de drumuri locale. 

ASD activeaza in calitate de entitate implementatoare a proiectelor ce prevad alocarea fondurilor de catre 
Guvern pentru reabilitarea !?i reparatia capitala a drumurilor, finantate din Bugetul de Stat precum !?i din 
fondurile internationale, astfel nu este obligata sa ramburseze Guvernului Republicii Moldova partea 
principala sau dobanzile datorate. 

Republica Moldova, reprezentata de catre Ministerul Finantelor in calitate de "recipient" va rambursa 
imprumuturile enumerate mai jos in tran!?e semi-anuale, conform termenilor de plata stipulati in contract. 

Urmatoarele acorduri de imprumut sunt in vigoare la 31 decembrie 2021: 

Acordul de Tmprumut BERO nr. 37671 . 
Acordul de imprumut in valoare de 30,000 mii EUR a fost incheiat cu BERD in data de 28 iunie 2007, 
avand ca obiectiv reparatia !?i constructia drumurilor. Suma totala a creditului a fast stabilita sa fie 
debursata in doua tran!?e !?i anume: tran!?a A in suma de 12,500 mii EUR !?i tran!?a Bin suma de 17,500 
mii EUR. La data de 6 februarie 2009, BERD a anulat transa A destinata executarii lucrarilor de reabilitare 
a sectorului de drum Chi!?inau - Orhei !?i supravegherea acestor lucrari in marime de 12,500 mii EUR. 
Rambursarea tran!?ei B va fi efectuata in decurs de 3 ani de la debursare. Rata dobanzii este variabila, 
stabilita de catre BERD, iar platile se var efectua de doua ori pe an: pe 24 ianuarie !?i respectiv 24 iulie, 
taxa de angajare fiind egala cu 0.5% anual din suma imprumutului debursat !?i utilizat. Proiectul finantat 
din sursele acestui imprumut a fast finalizat la 30 Dec 2017. 

BE/ - acord de credit Fl N Serapis nr. 2006 0485 
Acordul de credit in valoare de 30,000 mii EUR a fast semnat cu BEi in data de 28 iunie 2007 pentru 
reabilitarea !?i constructia drumurilor. Suma totala a creditului va fi debursata in doua tran!?e !?i anume: 
tran!?a A in marime de 12,500 mii EUR !?i tran!?a B - 17,500 mii EUR. Pe durata de valabilitate a 
contractului pot fi debursate doar 15 tran!?e. Taxa de angajament este egala cu 0.1 % anual din creditul 
disponibil la etapa proiectului din data contractului, inclusiv etapa finala a proiectului !?i se aplica la suma 
debursata, dar neutilizata. Rata dobanzii este flotanta !?i rambursarea tran!?elor sunt stabilite de catre BEi. 
Proiectul finantat din sursele acestui imprumut a fast finalizat la 31 Dec 2013. 

BERO- acord de Tmprumut nr. 41442 
Acordul de imprumut in valoare de 75,000 mii EUR a fost incheiat cu BERD in data de 29 octombrie 
2010, avand ca obiectiv reparatia !?i constructia drumurilor. Suma totala a creditului va fi debursata in trei 
tran!?e !?i anume: tran!?a I in suma de 27,000 mii EUR, tran!?a II in suma de 25,000 mii EUR !?i tran!?a Ill 
in suma de 23,000 mii EUR. Toate tran!?ele sunt destinate lucrarilor de reabilitare si supravegherii 
acestora. 

19 



is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene$ti, daca nu e specificat altfel) 

12. D~torii pe termen lung (continuare) 

BEi - acord de finanfare Fl N 25. 852 Serapis nr. 2010-0154 
Acordul de finantare in valoare de 75,000 mii EUR a fost incheiat cu BEi in data de 23 noiembrie 2010, 
avand ca obiectiv reparatia !?i constructia drumurilor. Suma totala a creditului va fi debursata in trei tran!?e, 
fiecare a cate 25,000 EUR. Doar 3 de tran!?e pot fi acordate in corespundere cu termenii contractuali. 
Proiectul finantat din sursele acestui imprumut a fost finalizat la 30 Dec 2018. 

BE/ - acord de finanfare Fl No 81. 723 Serapis nr. 2011 0650 
Acordul de finantare in valoare de 150,000 mii EUR a fost incheiat cu BEi in data de 25 iunie 2013, avand 
ca obiectiv reparatia si constructia drumurilor. 

BERO - acord de Tmprumut nr. 45094 
Acordul de imprumut in valoare de 150,000 mii EUR a fost incheiat cu BERD in data de 28 iunie 2013, 
avand ca obiectiv reparatia si constructia drumurilor. Suma totala a creditului va fi debursata in trei transe 
si anume: transa I in suma de 63,000 mii EUR, transa II in suma de 40,000 mii EUR si transa Ill in suma 
de 47,000 mii EUR. Toate transele sunt destinate lucrarilor de reabilitare, si supravegherii acestora. 

Asociafia lnternafionala pentru Oezvoltare - credit nr. 5747-MO 
Acordul de credit in valoare de 57,000 XDR (echivalent in 80,000 mii USD) a fost incheiat cu Asociatia 
lnternationala pentru Dezvoltare in data de 28 aprilie 2016, avand ca obiectiv imbunatatirea drumului 
local. 

Urmatoarele acorduri de grant sunt in vigoare la 31 decembrie 2021: 

CE- Grantul Facilitate de lnvestifii pentru Vecinatatel NIF ENP/120111265·548 
Acordul de grant in suma de 16,200 mii EUR a fost semnat in data de 6 decembrie 2011 pentru 
constructia !?i reabilitarea drumurilor. Suma totala a grantului este destinata pentru reparatia !?i constructia 
drumurilor !?i servicii de consultanta. Proiectul finantat din sursele acestui grant a fost finalizat la 1 O 
Februarie 2015. 

EBRO- Grantul Facilitate de lnvestifii pentru Vecinatate nr. 45094 
Acordul de grant in suma de 15,000 mii EUR a fost semnat in data de 5 mai 2015 si va fi oferit de catre 
EBRD din contributia Facilitatii de lnvestitii pentru Vecinatate, in cadrul Proiectului ,,Reabilitarea 
Drumurilor in Moldova IV", pentru reabilitarea retelei de drumuri nationale !?i construirea centurilor de 
ocolire, indicate in Strategia lnfrastructurii Transportului terestru si in Strategia de Transport si Logistica 
(care la data aprobarii ova inlocui pe prima. Proiectul finantat din sursele acestui grant a fost finalizat la 
5 Noiembrie 2019. 
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is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, daca nu e specificat altfel) 

13. D~torii comerciale curente 

ONUR Taahhut Tasimacilik lnsaat Ticaret Ve Sanayi A.S. 
Dramas-Cons SRL 
lrinda Prim SRL 
Drumuri Edinet SA 
MET AG lnsaat Ticaret A.S 
Drumuri laloveni SA 
Drumuri Criuleni SA 
OHL ZS a.s. 
Lusmecon SA 
JSC Euro-Asian Construction Corporation EVRASCON 
IRD Engineering s.r.I. 
ANT INSAAT MADEN SANAYI A.S. 
Drumuri Stra§eni SA 
Tecnic Consulting Engineering Romania SRL 
EPTISA ROMANIA S.R.L 
Drumuri Comrat SA 
SPEA Engineering S.p.A 
Staci Grup SRL 
Rutador SRL 
Agentia de Dezvoltare Regionala Centru 
Corsag SRL 
lmpresa Pizzarotti & C SpA 
Masterdrum SRL 
Neledimpex SRL 
STRABAG AG 
Alte 

14. Venituri anticipate curente 

Euro-Asian Construct Corporat EVRASCON 
Subsidii neutilizate 
BANCO BPM S.p.A 
BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA 
BC Moldova Agroindbank SA 
Caixa General de Depositos 
l.M. BADPRIM S.R.L. 
Intesa Sanpaolo S.P.A. 
Novo Banco 

· Alte 

31 decembrie 31 decembrie 
2021 2020 

20,919 52,265 
14, 186 309 
12,449 12,371 
9,432 
9,152 
8,069 
6,961 
6,697 1,213 
6, 121 5,994 
5,930 11,534 
5,811 
5,725 
5,498 
3,299 4,915 
2,924 5,126 
1,912 16,603 
1,764 1,454 

313 10,932 
97 21,528 

14,204 
10,849 
17, 180 
26,710 
21,394 
25,323 

46,833 34,273 

174,092 294,177 

31 decembrie 31 decembrie 
2021 2020 

37,722 
24,046 

111,934 
5,228 
8,554 

16,043 
7,977 

37,730 
55,899 

3,535 19,831 

65,303 263,196 

21 



is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATllLE FINANCIARE 
Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, dacii nu e specificat altfel) 

15. Alte datorii curente 

Datorii curente in valuta Proiectul de Suport din Sectorul 
Drumurilor din Moldova: 
ONUR Taahhut Tasimacilik lnsaat Ticaret Ve Sanayi A.S. 
STRABAG AG 
JSC Euro-Asian Construction Corporation EVRASCON 
lmpresa Pizzarotti & C SpA 
LLC Automagistral - Pivden 
S.C. Pa and Co International S.R.L. 
Rutador SRL 
MET AG lnsaat Ticaret A.S, 
MSF Engenharia S.A. 
OZKA INSAAT A.S. 

Datorii curente (GBE) Proiectul ,,Reabilitarea drumurilor 
locale": 
Nouconst SRL 
Rutador SRL 
Genesis International SRL 
lrinda Prim SRL 

Datorii pe termen scurt privind arenda curenta 
(persoane fizice) 
Datorii fata de persoane fizice pentru procurarea 
terenurilor 
Alte 

16. Venituri din vanzari 

Venituri din vanzarea produselor l?i marfurilor 

Venituri din prestarea serviciilor 
Venituri pentru indeplinirea functiei de beneficiar 
la lucrarile de intretinere l?i reparatie a drumurilor 

17. Costul vanzarilor 

Costul marfurilor vandute 

31 decembrie 31 decembrie 
2021 2020 

84,512 
72,573 
52,433 
50,836 
27,811 
25,402 
13,481 
9,840 
3,358 
3,608 

343,854 

9,314 
6,650 
2,156 

659 
18,779 

133 
88,813 

451,578 

2021 

1,560 

62 

51,038 

53,669 
53,449 
17,980 
26,708 

6,949 
5,402 
3,530 

218,725 

9,629 
3,479 
3,886 

16,994 

986 

92,806 

329,511 

2020 

419 

149 

63,485 

1,622 64,053 

2021 2020 

148 50 

148 50 
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Is Administratia de Stat a Drumurilor 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUA JllLE FINANCIARE 

Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene!iti, dacii nu e specificat a/tfel) 

18. Alte venituri din activitatea operationala 

Venituri pentru indeplinirea functiei de beneficiar 
la lucrari le de intretinere ~i reparatie a drumurilor 

Venituri din sanctiuni 

Alte 

19. Cheltuieli administrative 

Cheltuieli cu personalul administrativ 
Cheltuieli privind amortizarea intretinerea ~i reparatia activelor 
imobilizate cu destinatie administrativa 

Cheltuieli cu impozitele ~i taxele cu exceptia impozitului pe venit 

Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ 

Alte cheltuieli ce nu tin de activitatea de intreprinzator 

Alte cheltuieli administrative 

20. Alte cheltuieli din activitatea operationala 

Strabag AG Titlu Executoriu Dosarul nr. 2-10/20 

Alte 

2021 

69,188 

1,051 

632 

70,871 

2021 

51,853 

1,261 

120 

104 

58 

16,219 

69,615 

2021 

78, 158 

66 

78,224 

2020 

25 

25 

2020 

54,210 

976 

103 

16 

72 

7,841 

63,218 

2020 

89 

89 
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NOTE EXPLICATIVE LA SITUA TllLE FINANCIARE 
Pentru exerci\iul incheiat la 31 decembrie 2021 
(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene$ti, daca nu e specificat altfel) 

21. Parti afiliate 

In scopul acestor situatii financiare, paftile sunt considerate a fi afiliate, daca una dintre ele poseda 
abilitatea de a controla cealalta parte sau de a exercita influenta semnificativa asupra unei alte parti cu 
privire la deciziile operationale sau financiare. Luand in considerare fiecare relatie posibila intre partile 
legate, atentia este directionata spre continutul relatiei ~i nu doar a formei juridice de organizare a lor. 
Partile asociate pot efectua tranzactii, pe care partile nelegate nu le pot, iar tranzactiile intre partile 
asociate nu pot fi efectuate in aceia~i termeni, sub acelea~i conditii ~i utilizand sume echivalente ca ~i in 
cadrul tranzactiilor intre partile nelegate. 

Tranzactiile cu Guvernul Republicii Moldova se efectueaza in cadrul stabilit de legile !?i reglementarile 
care reglementeaza activitatea ASD !?i legislatia specifica referitoare la constructia de drumuri !?i lucrari 
de reabilitare. 

Natura relatiilor intre paftile asociate, pentru acele parti asociate intrate in tranzactii semnificative cu 
Societatea sau care au avut solduri semnificative la 31 decembrie 2021, sunt detaliate in cele ce 
urmeaza: 

Parte afiliata 
1 Agentia Proprietati 

pub lice 
2 Start-Plus SRL 

Natura afilierii 
Fondator 

lnvestitie sub forma de apart in capitalul social 

lnvestitii financiare pe termen lung in parti afiliate, reprezinta aportul in capitalul social al ,,Start-Plus" SRL 
in suma de 197 mii lei (2020: 197 mii lei). 

Remunerarea directorilor ~i altor membri-cheie ai managementului, a fost du pa cum urmeaza: 

2021 2020 

Remunerarea conducerii 2,589 2,801 

2,589 2,801 

22. Litigii ~i datorii contingente 

Societatea este implicata intr-o serie de procese de arbitraj international initiate de catre companiile SC 
Pa&Co International, OHL in legatura cu invocarea incalcarii prevederilor contractuale, valoarea totala a 
pretentiilor inaintate fiind de 10,263 mii EURO. De asemenea, la data de 31 decembrie 2021, Societatea 
era implicata in cursul normal al desfa!?urarii activitatii intr-o lista de litigii civile, legate de incasarea 
sumelor datorate catre Societate. Sumele implicate in litigii nu au fost provizionate de catre Societate. 
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(toate cifrele sunt prezentate in mii lei moldovene~ti, daca nu e specificat altfel) 

23. lmpozitarea 

Sistemul de impozitare din Republica Moldova a suferit multiple modificari in ultimii ani §i este intr-o faza 
de adaptare. Ca urmare, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile 
fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite §i taxe 
suplimentare §i a dobanzilor §i penalitatilor de intarziere aferente. Conducerea Societatii considera ca 
obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 

Principalele componente ale cheltuielilor fiscale !?i reconcilierii cheltuielilor fiscale preconizate pe baza 
ratei de impozitare efective de 12% (2020: 12%) !?i a cheltuielilor fiscale raportate in profit sau pierdere 
sunt dupa cum urmeaza: 

Profitul pana la impozitare 
Rata impozitului pe venit in Republica Moldova 
Cheltuieli preconizate cu impozitul pe venit 

Efectul cheltuielilor/veniturilor deductibile/nedeductibile 
Cheltuieli efective cu impozitul pe venit 

lmpozitul pe venit cuprinde: 
lmpozitul pe venit curent 
Cheltuieli cu impozitul pe venit amanat: 
- Provenirea !?i inversarea diferentelor temporare 

Societatea nu calculeaza impozitul pe venit amanat. 

24. Evenimente ulterioare datei bilantului 

2021 2020 

(70,003) 903 
12% 12% 

108 

5 
113 

113 

113 

Ulterior sfarsitului exercitiului financiar, in februarie 2022, a izbucnit un conflict armat intre Rusia si 
Ucraina, care a afectat economiile celor doua tari si a avut ca rezultate, printre altele, un flux semnificativ 
de refugiati din Ucraina inspre tarile vecine (inclusiv Republica Moldova), precum si o serie de sanctiuni 
impuse de comunitatea internationala Rusiei si Belarus-ului si unora dintre companiile de origine rusa. 
lmpactul pe termen mediu si lung al acestui conflict si al sanctiunilor impuse Rusiei nu pot fi anticipate in 
acest moment cu suficienta acuratete. Tinand cont ca Societatea nu are activitati dependente semnificativ 
de zona aflata in conflict sau afectata de sanctiuni (in special Rusia, Ucraina, Belarus), nici in ceea ce 
prive!?te achizitiile, nici vanzarile sau investitiile, consideram ca abilitatea Societatii de a-!?i continua 
activitatea in viitorul previzibil nu va fi afectata semnificativ, desi exista in continuare incertitudini legate 
de evolutia conflictului si de potentialul impact asupra tarilor din vecinatatea zonei de conflict si a 
economiei globale. Situatiile financiare ale Societatii la 31.12.2021 nu au fost ajustate ca urmare a acestui 
eveniment ulterior datei bilantului. 

La data emiterii !?i aprobarii prezentelor situatii financiare nu sunt alte evenimente ulterioare datei 
bilantului de raportat. 

~ 
Sergiu Bejan Angela Efremov 
Director General lnterimar Contabil $ef 
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