S.A. REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD
RAPORT DE CONSTATĂRI EFECTIVE
PRIVIND VERIFICAREA CALCULULUI TARIFELOR PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUȚIE ȘI DE
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

2. Calculul indicatorului “Tariful pentru serviciul de transport” (TT)
Proceduri efectuate:
1. Am obținut și am analizat cantitățile energiei electrice procurate, analizând
rapoartele privind procurările și vânzările anuale de energie electrică întocmite
de către S.A. RED Nord și prezentate către A.N.R.E pentru perioada anilor 2013
– 2014, iar pentru valoarea ce a fost introdusă în calculul tarifului pentru anul
2015, am obținut și am analizat prognoza Societății privind energia electrică ce
urmează a fi furnizată în 2015.
2. Am obținut și am analizat pentru anii 2013 – 2014, cantitățile consumului
tehnologic și pierderile în rețelele de transport din rapoartele privind procurările
și vânzările anuale de energie electrică, iar pentru anul 2015, am calculat
cantitățile consumului tehnologic și pierderilor în rețelele de transport, reieșind
din nivelul mediu de consum tehnologic și pierderi de energie electrică stabilit
în mărime de 3% în Hotărârea A.N.R.E. nr. 469 din 11 mai 2012, și am comparat
cu valorile indicatorului dat indicat de către Societate în calculul tarifului pentru
perioada 2013 – 2015.
3. Am recalculat costul valoric al pierderilor de transport a energiei electrice pentru
anii 2013 – 2015, reieșind din:
(a) Cantitățile consumului tehnologic și pierderilor în rețelele de transport; și
(b) Prețul mediu ponderat, de procurare a energiei electrice pe parcursul
perioadelor 2013 – 2014 (analizând rapoartele privind procurările și vânzările
anuale de energie electrică), iar pentru anul 2015, prețul mediu ponderat
prognozat (determinat în conformitate cu punctul următor).
4. Am analizat modul de determinare a prețului mediu ponderat prognozat pentru
2015 al energiei electrice procurate de către Societate (134.24 bani/kWh), care
a fost inclus în calculul tarifului pentru 2015.
5. Am recalculat costul pierderilor de transport pentru 1 kWh, reieșind din:
(a) Costul valoric al pierderilor de transport a energiei electrice; și
(b) Cantitatea energiei electrice transportate.
6. Am recalculat tariful pentru serviciul de transport pentru 1 kWh, reieșind din:
(a) Tariful de transport pentru 1 kWh, în mărime de 8.02 bani/kWh (fără TVA),
aprobat prin Hotărârea A.N.R.E. nr. 469 din 11 mai 2012;
(b) Costul pierderilor de transport pentru 1 kWh.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, am constatat că valorile indicatorului din
rapoartele privind procurările și vânzările anuale de energie electrică întocmite
de către S.A. RED Nord pentru perioada anilor 2013 – 2014 și valoarea acestuia
din prognoza pentru anul 2015 corespund cu valorile incluse în calculul tarifului
efectuat de către Societate.
(b) În ceea ce privește punctul 2, nu am identificat nicio diferență.
(c) În ceea ce privește punctul 3, nu am identificat nicio diferență.
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(d) În ceea ce privește punctul 4, am constatat că, prețul mediu ponderat prognozat,
care a fost inclus de Societate în calculul tarifului pentru 2015 (134.24
bani/kWh), a fost determinat reieșind din:
•

•
•

Cantitatea energiei electrice procurate (pentru primele șase luni ale anului
2015 Societatea a utilizat valorile efective ale acestui indicator, iar pentru
restul lunilor – valorile prognozate);
Prețurile contractuale și/sau aprobate de către A.N.R.E.;
Cursul oficial de schimb al dolarului S.U.A. (pentru primele șase luni ale anului
2015 Societatea a utilizat valorile efective ale acestui indicator, iar pentru
restul lunilor – valoarea prognozată de către Ministerul Economiei (19.3
MDL/USD).

(e) În ceea ce privește punctul 5, nu am identificat nicio diferență.
(f) În ceea ce privește punctul 6, nu am identificat nicio diferență.
3. Calculul indicatorului “Costul energiei procurate” (CEP) și “Costul serviciului
de transport” (CST)
Proceduri efectuate:
1. Am recalculat valorile indicatorului “Costul energiei procurate”, reieșind din:
(a) Prețul mediu ponderat al energiei electrice procurate; și
(b) Cantitatea în kWh a energiei electrice furnizate.
2. Am recalculat valorile indicatorului “Costul serviciului de transport”, reieșind
din:
(a) Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice; și
(b) Cantitatea energiei electrice furnizată diminuată cu cantitatea energiei
electrice netransportată.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, nu am identificat nicio diferență.
(b) În ceea ce privește punctul 2, nu am identificat nicio diferență.
4. Calculul indicatorului “Costul consumului tehnologic și al pierderilor de
energie electrică” (CPD)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de determinarea costului
consumului tehnologic și al pierderilor de energie electrică admise în reţelele
electrice de distribuție, ce urmează a fi incluse în tarif.
2. Am analizat practicile și procedurile Societății în partea ce ține de calcularea:
•
•
•

Prețului mediu de procurare a energiei electrice destinate acoperirii
consumului tehnologic și a pierderilor de energie;
Cantității consumului tehnologic și pierderilor comerciale de energie în
rețelele de distribuție;
Costului consumului tehnologic și al pierderilor de energie electrică.

3. Am recalculat valorile indicatorilor analizați și le-am comparat cu valorile
acestora incluse în calculul tarifului de către Societate.
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Constatări:
(a) În ceea privește punctul 1, am constatat că, în conformitate cu prevederile
punctului 26 din Metodologie, costul consumului tehnologic și al pierderilor de
energie electrică în rețelele de distribuție urmează a fi calculat reieșind din:
•

•

Prețul mediu de procurare a energiei electrice destinate acoperirii
consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețelele
electrice de distribuție; și
Consumul tehnologic și pierderile medii anuale de energie electrică, admise,
în scopuri tarifare, în rețelele electrice de distribuție, exprimate în kWh, care
constă din (a) consumul tehnologic și pierderile tehnice de energie electrică
în rețelele electrice de distribuție și (b) pierderile comerciale de energie
electrică în rețelele electrice de distribuție.

(b) În ceea ce privește punctul 2, am constatat că:
•

•

•

Societatea a inclus în calculul prețului mediu de procurare a energiei electrice
destinate acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor de energie, prețul
mediu de procurare a energiei electrice și tariful pentru serviciul de transport
a acesteia;
Societatea a calculat cantitatea consumului tehnologic și a pierderilor
comerciale de energie în rețelele de distribuție reieșind din (a) cantitatea
energiei electrice distribuite și (b) valoarea procentuală a consumului
tehnologic și a pierderilor comerciale de energie în rețelele de distribuție; iar
Valoarea procentuală a consumului tehnologic și a pierderilor comerciale de
energie în rețelele de distribuție, a fost determinată de către Societate luând
în calcul:
-

-

•

Ponderea de 7.96% a consumului tehnologic din cantitatea de energie
electrică intrată în rețelele de distribuție ale S.A. RED Nord, pondere
stabilită și aprobată prin Hotărârea A.N.R.E. nr. 698 din 20 octombrie
2014; și
Ponderea pierderilor comerciale din cantitatea totală de energie electrică
intrată în rețelele electrice de distribuție, care în conformitate cu
prevederile punctului 27 din metodologie, urmează a fi de 2.0% pentru anii
2013 – 2014 și 1.5% pentru anul 2015.

Societatea a calculat costul consumului tehnologic și al pierderilor de energie
electrică, reieșind din (a) Prețul mediu de procurare a energiei electrice
destinate acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor de energie și (b)
cantitatea consumului tehnologic și pierderilor comerciale de energie în
rețelele de distribuție, care a fost diminuată cu costul serviciilor de transport
al consumului tehnologic și pierderilor comerciale în rețelele de distribuție,
aferent energiei electrice netransportate.

(c) În ceea ce privește punctul 3, am constatat pentru anul 2015 o diferența de 0.15
mii MDL.
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5. Calculul indicatorului “Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor
nemateriale” (UAD)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de determinarea valorii
uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, ce urmează a fi
incluse în tarif.
2. Am analizat practicile și procedurile Societății în partea ce ține de determinarea
sumei uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale în scopuri
tarifare:
(a) Am obținut lista investițiilor anuale aprobate de către A.N.R.E.;
(b) Am analizat tratamentul în scopuri tarifare a diferențelor din reevaluarea
mijloacelor fixe;
(c) Am obținut și am analizat calculul Societății privind suma uzurii mijloacelor
fixe deductibilă în scopuri tarifare.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, am constatat că, în conformitate cu punctul 18 din
Metodologie, uzura anuală a mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale
utilizate pentru desfășurarea activității și care urmează a fi incluse în tarif, se
determină utilizând metoda casării liniare. În același timp, Metodologia prevede
determinarea distinctă a sumei uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor
nemateriale (a) existente până în anul 2003 și amortizate pe parcursului anului
analizat și (b) date în exploatare începând cu 1 ianuarie 2003 până la finele anului
“n-1”.
(b) În ceea ce privește punctul 2, am constatat că pentru determinarea sumei uzurii
ce urmează a fi inclusă în tariful pentru anul analizat, Societatea însumează:
(i) Suma uzurii mijloaelor fixe și amortizării activelor nemateriale, calculată
pentru anul precedent; și
(ii) Suma uzurii mijloaelor fixe și amortizării activelor nemateriale, calculată
pentru investițiile date în exploatare în anul “n-1”.
Aferent secțiunei date, am constatat că metoda actuală pentru determinarea
sumei uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale, utilizată de Societate, nu
ia în considerație:
(i) Activele derecunoscute pe parcursul perioadei analizate, cu alte cuvinte,
dacă careva mijloace fixe sau active nemateriale au fost derecunoscute pe
parcursului anului, Societatea, în scopuri tarifare, în continuare, aferent
acestora le va calcula uzura anuală integral, atât pentru anul curent cât și
pentru anii următori;
(ii) Modificarea estimărilor contabile, cu alte cuvinte, modificarea duratei de
funcționare sau a valorilor reziduale pentru careva active.
Pe parcursul perioadei analizate (anii 2013 – 2015), Societatea a efectuat
modificarea estimărilor contabile pentru unele active care nemijlocit au un
impact asupra uzurii și amortizării anuale a activelor date, modificări care nu
se regăsesc în suma uzurii și amortizării constatate în scopuri tarifare.
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Totodată, urmează de menționat că:
1. Conform declarațiilor conducerii, Societatea nu a efectuat investiții în
mijloacele fixe utilizabile în activitatea de furnizare a energiei electrice;
2. La determinarea sumei uzurii mijloacelor fixe, Societatea nu a luat în calcul
diferențele din reevaluarea acestora.
În același timp, punctul 19 din Metodologie prevede faptul că “în cazul
reevaluării de către RED a mijloacelor fixe și a activelor nemateriale,
valoarea maximă de creștere a uzurii în urma reevaluării ce urmează a fi
acceptată de A.N.R.E. în tarif nu va depăși valoarea cumulativă a indicelui
prețurilor din industria construcțiilor, înregistrat, în perioada de la anul
reevaluării precedente și până în anul în care se efectuează reevaluarea
curentă”.
6. Calculul indicatorului “Rata reglementată a rentabilității activelor” (Rr) și
“Rentabilitatea activelor” (RA)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de determinarea ratei de
rentabilitate a activelor, am recalculat indicatorul dat reieșind din formula de
calcul prezentată în Metodologie și am comparat valorile obținute cu valorile
incluse în structura tarifului pentru fiecare an de către Societate.
2. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de determinarea
rentabilității activelor, am recalculat valoarea indicatorul dat și am comparat
valorile obținute cu cele prezentate în structura tarifului pentru fiecare an,
efectuând următoarele proceduri:
(a) Am recalculat valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe și activelor
nemateriale, inițial existente;
(b) Am recalculat valoarea netă cumulativă a investițiilor anuale aprobate de
către A.N.R.E.;
(c) Am recalculat valoarea netă totală a mijloacelor fixe și activelor nemateriale
pentru fiecare an analizat, ca suma dintre indicatorii prezentați mai sus;
(d) Am recalculat rentabilitatea activelor ca produs dintre rata reglementată a
rentabilității activelor și valoarea netă totală a mijloacelor fixe și activelor
nemateriale.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, am constatat diferențe în calculul ratei
reglementate a rentabilității activelor de (0.87) p.p. (puncte procentuale) în
2013, (0.52) p.p. în 2014, și respectiv (0.46) p.p. în 2015.
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(b) În ceea ce privește punctul 2, la recalcularea rentabilității activelor am constatat
următoarele diferențe:
(mii MDL)
2013
2014
2015
Rentabilitatea activelor conform S.A.
RED Nord
61,875,46
73,886,97
78,062.02
Rentabilitatea activelor recalculată
74,687.21
83,794.93
85,966.64
Diferența
(12,811.75)
(9,907.96)
(7,904.62)
Diferențele constatate mai sus se datorează:
•
•

Diferențelor obținute în calculul ratei reglementate a rentabilității activelor;
Neincluderii de către Societate a valorii nete reglementate a mijloacelor fixe
inițial existente în calculul rentabilității activelor.

Totodată, urmează de menționat că în calculul rentabilității activelor, am utilizat
valoarea netă a mijloacelor fixe și activelor nemateriale determinate de Societate,
ca urmare a abordării noastre diferite comparativ cu viziunea Societății (vezi
secțiunea 5 referitor la calculul indicatorului “Uzura mijloacelor fixe și amortizarea
activelor nemateriale”).
7. Calculul indicatorului „Consumurile de întreținere a rețelelor electrice de
distribuție” (CID)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat structura consumurilor de întreținere a rețelelor electrice de
distribuție pentru anul 2013, valori care au servit drept bază pentru calculele
indicatorului dat pentru anii ulteriori și care au fost aprobate de către A.N.R.E
prin Hotărârea nr. 137/2015 din 7 iulie 2015.
2. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de componența și
determinarea consumurilor de întreținere a rețelelor electrice de distribuție,
care urmează a fi incluse în tarif.
3. Am colectat indicatorii care au fost utilizați la determinarea și actualizarea
consumurilor și cheltuielilor Societății:
(i) rata medie anuală de schimb a dolarului S.U.A.;
(ii) indicele prețurilor de consum din Republica Moldova;
(iii) indicele prețurilor cu amănuntul al S.U.A.
Totodată, pentru determinarea modificării numărului locurilor de consum ale
consumatorilor finali ale căror instalații electrice sunt racordate la rețelele
electrice de distribuție, am obținut informația cu privire la dinamica creșterii
numărului de consumatori S.A. RED Nord pentru perioada anilor 2013 - 2014, iar
valoarea acestui indicator pentru anul 2015 a fost utilizată cea aferentă anului
precedent (2014).
De asemenea, am comparat valoarea indicatorilor colectați și calculați cu
valoarea indicatorilor incluși de către Societate în „Calculul tarifului de livrare a
energiei electrice de către S.A. RED Nord”.
4. Am recalculat indicatorul „Consumuri de întreținere a rețelelor electrice de
distribuție”, inclus în calculul tarifului pentru perioada 2014 – 2015 și am
comparat valorile obținute cu valorile prezentate de Societate.
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Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, nu am identificat diferențe între valoarea
indicatorului aprobat de către A.N.R.E. (valoarea totală a acestuia constituind
65,966.00 mii MDL) și valoarea preluată de către Societate în calculul
consumurilor din perioadele ulterioare.
(b) În ceea ce privește punctul 2, am constatat că, Societatea în conformitate cu
punctul 23 din Metodologie include în componența consumurilor de întreținere a
rețelelor electrice de distribuție următoarele articole de consumuri:
(i)
(ii)
(iii)

Consumuri privind retribuirea muncii personalului încadrat în procesul de
distribuție a energiei electrice, de deservire, de întreținere și de
exploatare a rețelelor electrice de distribuție și a unităților auxiliare;
Consumuri materiale necesare pentru deservirea, pentru întreținerea și
pentru exploatarea rețelelor electrice de distribuție și a unităților
auxiliare;
Consumuri aferente întreținerii și exploatării rețelelor electrice de
distribuție, a altui utilaj de distribuție, a utilajului și a instalațiilor
unităților auxiliare.

De asemenea, am constatat că, Societatea în conformitate cu punctul 23 din
Metodologie, calculează valoarea actualizată a consumurilor materiale și
consumurilor aferente întreținerii și exploatării rețelelor electrice de distribuție
pe baza cifrelor anului precedent (anul de bază fiind considerat 2013), iar în
calitate de factori de actualizare sunt aplicați: indicele prețului de consum din
Republica Moldova, indicele prețurilor cu amănuntul al S.U.A., modificarea
numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali și modificarea cursului
oficial mediu de schimb al leului moldovenesc față de dolarul S.U.A. în anul “n”
comparativ cu anul “n-1”.
Totodată, am constatat că la actualizarea consumurilor privind retribuirea
muncii, Societatea a aplicat metoda alternativă prevăzută în punctul 36 din
Metodologie, conform căreia „în cazul în care într-un anumit an, la nivel
național, se va modifica cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real,
fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a consumurilor ce
țin de remunerarea muncii, decât consumurile ce țin de remunerarea muncii,
actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste consumuri, din anul
respectiv, vor fi actualizate reieșind din: cuantumul nou minim garantat,
coeficientul ramurii, numărul și categoria angajaților, regimul de lucru, etc”.
Astfel, am constatat că, Societatea a actualizat consumurile privind retribuirea
muncii personalului încadrat în procesul de distribuție a energiei electrice,
utilizând indicele de creștere al cuantumului minim garantat al salariului în
sectorul real, care este aprobat anual de către Guvernul Republicii Moldova.
Totodată, s-a ținut cont și de modificarea cotelor contribuțiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală în anii pentru care s-a efectuat calculul tarifului.
Urmează de menționat că pentru anul 2014 Societatea și-a ajustat calculul
aferent cheltuielilor privind remunerarea muncii utilizând un coeficient de
corectare, ca urmare a neacceptării de către A.N.R.E în scopuri tarifare a
întregului număr de angajați.
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(c) În ceea ce privește punctul 3, am constatat că:
(i) Valorile indicilor colectați de către noi pentru perioada 2013 - 2015 corespund
cu valorile prezentate în „Calculul tarifului de livrare a energiei electrice de
către S.A. RED Nord”;
(ii) În calculul tarifului pentru anul 2015 Societatea a utilizat cursul de schimb al
dolarului S.U.A. în mărime de 19.3 MDL/USD publicat de către Ministerul
Economiei în „Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru
anii 2015 – 2018”;
(iii) Pentru anul 2015 Societatea a utilizat în calculul tarifului indicele prețurilor
cu amănuntul al S.U.A. în mărime de 1.7% (la indicația A.N.R.E.). Conform
publicațiilor online, pentru anul 2015 este prognozat un indice al prețurilor
cu amănuntul al S.U.A. în mărime de 0.5%.
(d) În ceea ce privește punctul 4, diferențele rezultate din recalcularea consumurilor
de întreținere a rețelelor electrice de distribuție, sunt prezentate în tabelul de
mai jos:
(mii MDL)
2014
2015
Cheltuieli conform S.A. RED Nord
74,927.74
90,356.06
Cheltuieli recalculate
74,927.73
90,356.36
Diferența
0.01
(0.30)*
*Diferența pentru anul 2015 s-a obținut ca urmare a rotunjirilor în calculele
Societății.
8. Calculul indicatorului „Consumurile legate de evidența energiei electrice”
(CED)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat structura consumurilor legate de evidența energiei electrice
distribuite pentru anul 2013, valori care au servit drept bază pentru calculele
indicatorului dat în anii ulteriori și care au fost aprobate de către A.N.R.E prin
Hotărârea nr. 137/2015 din 7 iulie 2015.
2. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de componența și
determinarea consumurilor legate de evidența energiei electrice.
3. Am recalculat indicatorul „Consumuri legate de evidența energiei electrice”,
inclus în calculul tarifului pentru perioada 2014 – 2015 și am comparat valorile
obținute cu valorile prezentate de Societate.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, nu am identificat diferențe între valoarea
indicatorului aprobat de către A.N.R.E. (valoarea totală a acestuia constituind
22,941.00 mii MDL) și valoarea preluată de către Societate în calculul
consumurilor din perioadele ulterioare.
Totodată, repartizarea valorii totale a indicatorului dat pe articole de cheltuieli
(materiale, consumuri ce țin de remunerarea muncii, alte cheltuieli) a fost
efectuată reieșind din calculele elaborate și prezentate de către Societate. Noi
nu am obținut explicații cu privire la metoda de repartizare utilizată.
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(b) În ceea ce privește punctul 2, am constatat că, Societatea include în componența
consumurilor legate de evidența energiei electrice:
(i)
(ii)
(iii)

Cheltuieli materiale;
Consumuri ce țin de remunerarea muncii;
Alte cheltuieli.

În conformitate cu punctul 25 din Metodologie, Societatea calculează valoarea
actualizată a consumurilor legate de evidența energiei electrice distribuite (cu
excepția consumurilor ce țin de remunerarea muncii) pe baza cifrelor anului
precedent (anul de bază fiind 2013), iar în calitate de factori de actualizare sunt
aplicați indicele prețului de consum din Republicii Moldova și modificarea
numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali.
Consumurile ce țin de remunerarea muncii sunt actualizate în conformitate cu
punctul 36 din Metodologie, metodă care a fost descrisă mai sus (vezi secțiunea
7).
(c) În ceea ce privește punctul 3, nu am obținut diferențe la recalcularea
indicatorului dat.
9. Calculul indicatorului „Alte consumuri și cheltuieli aferente activității de
distribuție” (ACD)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat structura altor consumuri și cheltuieli, incluse în calculul tarifului de
către Societate, și am determinat conformitatea cu structura prezentată în
Metodologie.
2. Am analizat structura cheltuielilor comerciale, generale și administrative pentru
anul 2013, valori care au servit drept bază pentru calculele indicatorului dat în
anii ulteriori și care au fost aprobate de către A.N.R.E prin Hotărârea nr.
137/2015 din 7 iulie 2015.
3. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de componența și
determinarea cheltuielilor comerciale, generale și administrative.
4. Am recalculat indicatorul „Cheltuieli comerciale, generale și administrative”,
pentru calculul tarifului din perioada 2014 – 2015 și am comparat valorile
obținute cu valorile prezentate de Societate.
5. Am analizat prevederile Metodologiei, în partea ce ține de modul de determinare
a cheltuielilor aferente fondului de rulment.
6. Am recalculat cheltuielile aferente fondului de rulment pentru calculul tarifului
din perioada 2013 – 2015 și am comparat valorile obținute cu valorile prezentate
de Societate.
7. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de determinarea taxelor,
impozitelor și altor plăți justificate.
8. Am obținut și am analizat descifrarea cheltuielilor privind taxele, impozitele și
alte plăți justificate și am reconciliat-o cu balanța de verificare generală.
9. Am analizat modul de determinare a cheltuielilor privind taxele, impozitele și
alte plăți justificate pentru anul 2015.
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10. Am analizat modul de repartizare a cheltuielilor privind impozitele, taxele și alte
plăți justificate între activitatea de distribuție și activitatea de furnizare.
11. Am recalculat cheltuielile privind impozitele, taxele și alte plăți justificate,
aferente activității de distribuție, pentru calculul tarifului din perioada 2013 –
2015.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1 am constatat că, Societatea în conformitate cu
prevederile Metodologiei include în componența altor consumuri și cheltuieli
următoarele articole de cheltuieli:
(i) Cheltuieli comerciale, generale și administrative;
(ii) Cheltuieli aferente fondului de rulment;
(iii) Taxe, impozite și alte plăți justificate.
(b) În ceea ce privește punctul 2, nu am identificat diferențe între valoarea
indicatorului aprobat de către A.N.R.E. (valoarea totală a acestuia constituind
12,062.00 mii MDL) și valoarea preluată de către Societate în calculul
cheltuielilor din perioadele ulterioare.
Totodată, repartizarea valorii totale a indicatorului dat pe articole de cheltuieli
(materiale, consumuri ce țin de remunerarea muncii, alte cheltuieli) a fost
efectuată reieșind din calculele elaborate și prezentate de către Societate. Noi
nu am obținut explicații cu privire la metoda de repartizare utilizată.
(c) În ceea ce privește punctul 3, am constatat că, Societatea include în componența
cheltuielilor comerciale, generale și administrative următoarele articole:
(i) Cheltuieli materiale;
(ii) Consumuri ce țin de remunerarea muncii;
(iii) Alte cheltuieli.
În conformitate cu prevederile punctului 28 din Metodologie, Societatea
calculează valoarea actualizată a cheltuielilor comerciale, generale și
administrative (cu excepția consumurilor ce țin de remunerarea muncii) pe baza
cifrelor anului precedent (anul de bază fiind 2013), iar în calitate de factor de
actualizare este aplicat indicele prețului de consum din Republicii Moldova.
Consumurile ce țin de remunerarea muncii sunt actualizate în conformitate cu
punctul 36 din Metodologie, metodă care a fost descrisă mai sus (vezi secțiunea
7).
(d) În ceea ce privește punctul 4, nu am obținut diferențe la recalcularea
indicatorului dat.
(e) În ceea ce privește punctul 5 am constatat că, Societatea în conformitate cu
prevederile punctului 29 din Metodologie calculează cheltuielile aferente
fondului de rulment pe baza următorilor indicatori:
(i) Necesitatea în fond de rulment;
(ii) Consumuri și cheltuieli nemijlocit aferente procesului de distribuție;
(iii) Taxe, impozite și alte plăți justificate;
(iv) Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale;
(v) Rata reglementată a rentabilității activelor.
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(f) În ceea ce privește punctul 6, diferențele rezultate din recalcularea cheltuielilor
aferente fondului de rulment, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
(mii MDL)
2013
2014
2015
650.37
Cheltuieli conform S.A. RED Nord
761.77
917.05
690.66
Cheltuieli recalculate
789.01
945.39
(40.29)
Diferența
(27.44)
(28.34)
Diferențele rezultate au fost condiționate de:
(i) utilizarea în calcul a ratei rentabilității activelor determinate de către noi
conform metodei descrise mai sus (vezi secțiunea 6); și
(ii) a faptului că în calculul cheltuielilor privind fondul de rulment am utilizat
datele obținute de noi în secțiunile anterioare cu excepția datelor/valorilor
aferente uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale. În cazul cheltuielilor
aferente uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale (vezi secțiunea 5),
au fost luate în calcul valorile determinate de Societate.
(g) În ceea ce privește punctul 7, am constatat că Societatea conform prevederilor
punctului 29 din Metodologie, a inclus în calculul tarifului, impozitele, taxele și
alte plăți justificate și necesare de a fi achitate în anul „n”, care conform
legislației se atribuie la cheltuieli.
(h) În ceea ce privește punctul 8, nu am identificat nicio diferență.
(i) În ceea ce privește punctul 9, Societatea a inclus în calculul tarifului pentru anul
2015 sumele impozitelor și taxelor aferente anului 2014.
Referitor la plata regulatorie plătită către A.N.R.E. și inclusă în calculul tarifului
pentru anul 2015, Societatea a determinat-o utilizând prețul unitar stabilit de
către A.N.R.E. pentru 1 mln./kWh pentru trimestrul IV al anului 2014 și
cantitatea prognozată a energiei electrice ce urmează a fi procurată în anul
2015.
(j) În ceea ce privește punctul 10, am constatat că Societatea pentru anii 2013 2015 a repartizat impozitele și taxele și alte plăți justificate între activitatea de
distribuție și activitatea de furnizare după cum urmează:
(i) Impozitul rutier – în dependență de numărul mijloacelor de transport utilizate
pentru fiecare activitate;
(ii) Taxa pentru amenajarea teritoriului – în dependență de numărul angajaților
și localitatea la care se atribuie;
(iii) Impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar – se atribuie în totalitate
activității de distribuție;
(iv) Plata regulatorie către A.N.R.E. – se repartizează în mărimi egale între
activitatea de furnizare și distribuție.
Totodată, urmează de menționat faptul că:
•

la calcularea în scopuri tarifare a cheltuielilor privind taxa pentru
amenajarea teritoriului aferentă activității de furnizare a fost utilizată
mărimea trimestrială a acesteia și nu valoarea anuală, ceea ce a condus
la diminuarea acestei cheltuieli atribuite activității de furnizare;

•

la momentul repartizării impozitului rutier și taxei pentru amenajarea
teritoriului între activitatea de furnizare și cea de distribuție au fost
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utilizate datele planificate cu privire la numărul angajaților (101
persoane) și numărul mijloacelor de transport (10 unități) ce urmau a fi
atribuite activității de furnizare. La momentul efectuării procedurilor
convenite, pentru activitatea de furnizare au fost atribuiți 62 de angajați
și 5 mijloace de transport.
(k) În ceea ce privește punctul 11, diferențele rezultate din recalculare, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
2013
1,032.60
1,031.97
0.63

Cheltuieli conform S.A. RED Nord
Cheltuieli recalculate
Diferența

2014
1,091.50
1,089.78
1.72

(mii MDL)
2015
1,148.00
1,146.89
1.11

10. Calculul indicatorului „Devieri tarifare incluse în tarif” (Dev)
Proceduri efectuate:
1. Am obținut tabelul DF 10 „Vânzările de energie electrică consumatorilor de către
S.A. RED Nord” pentru anii 2012, 2013 și 2014 cu descifrarea lunară a veniturilor
efective ale Societății și am reconciliat descifrarea cu balanța generală de
verificare a Societății.
2. Am comparat venitul efectiv al Societății cu valoarea acestuia inclusă în calculul
devierilor tarifare pentru anii 2012, 2013 și 2014.
3. Am calculat venitul actualizat pentru perioada 2012 – 2014 (utilizând cantitatea
efectivă livrată consumatorilor și tariful estimat al anului pentru care s-a
efectuat calculul) și am comparat valorile rezultante cu valorile incluse în
calculul devierilor financiare de către Societate.
4. Am analizat metoda de recunoaștere a devierilor financiare, în partea ce ține de
corespunderea cu Metodologia aprobată de către A.N.R.E., am recalculat
devierile tarifare pentru anii 2012 - 2014 și am comparat valorile obținute cu cele
incluse în calculul tarifului de către Societate.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, am constatat următoarele diferențe între venitul
efectiv înregistrat în evidența contabilă și tabelele DF 10:
(mii MDL)
2012
2013
2014
941,205.84 983,920.01 1,027,907.56
Venitul efectiv conform DF 10
Venitul efectiv conform Balanței de
verificare
959,276.15 970,554.77 1,022,996.80
(18,070.31)
Diferența
13,365.24
4,904.76
Diferențele enumerate, sunt cauzate de faptul că în evidența contabilă a anului
analizat nu sunt constatate veniturile facturate și încasate în luna ianuarie a anului
ulterior, dar care se atribuie lunii decembrie a anului analizat.
Totodată, în tabelele DF 10, se efectuează ajustarea veniturilor lunii decembrie a
anului analizat și lunii ianuarie a anului ulterior, astfel încât să fie asigurată
constatarea obiectivă a venitului aferent anului analizat.
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(b) În ceea ce privește punctul 2, nu am identificat nicio diferență.
(c) În ceea ce privește punctul 3, nu am identificat nicio diferență.
(d) În ceea ce privește punctul 4:
(i) În conformitate cu prevederile punctului 11 din Metodologie, devierile
tarifare, pozitive sau negative, generate din activitatea de distribuție a
energiei electrice în anul “n-1” apar ca rezultat al diferențelor între
parametrii estimați în procesul de stabilire a tarifelor pentru anul “n-1” și
cei reali obținuți în anul “n-1”, și urmează a fi actualizate cu rata de
rentabilitate a activelor;
(ii) Am recalculat devierile tarifare pentru perioada 2012 – 2014 ca diferență
între venitul efectiv și venitul actualizat, iar rezultatul l-am actualizat cu
rata rentabilității activelor, obținând următoarele diferențe:
(mii MDL)
2013
2014
2015
(9,766.34)
Devieri tarifare conform S.A. RED Nord
5,633.06 (68,394.71)
(9,766.58)
Devieri tarifare recalculate
5,650.40 (68,572.08)
0.24
Diferența
(17.34)
177.37
La calcularea devierilor tarifare noi am utilizat în calcul tariful estimativ mediu de
furnizare calculat de către Societate pentru perioada 2012 – 2014 și rata
rentabilității activelor determinate de către noi conform metodei descrise mai sus
(vezi secțiunea 6).
11. Calculul indicatorului „Costul serviciilor de distribuție” (CSD)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de modul de determinare
a costului serviciilor de distribuție și am determinat corespunderea calculării
acestui indicator de către Societate.
2. Am recalculat costul serviciilor de distribuție pentru calculul tarifului din
perioada 2013 – 2015, pe baza indicatorilor determinați de către noi și descriși în
procedurile de mai sus.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, în conformitate cu punctul 9 din Metodologie,
Societatea calculează costul serviciilor de distribuție însumând:
(i) Costurile activității de distribuție a energiei electrice în anul „n”;
(ii) Rentabilitatea activelor utilizate în activitatea de distribuție a energiei
electrice în anul „n”.
(b) În ceea ce privește punctul 2, diferențele rezultate din recalcularea costului
serviciilor de distribuție, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
(mii MDL)
2013
2014
2015
302,425.86 326,264.18 442,920.82
Costul conform S.A. RED Nord
315,277.51 336,180.31 451,030.33
Costul recalculat
(12,851.65) (9,916.13) (8,109.51)
Diferența
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12. Calculul indicatorului „Consumurile și cheltuielile aferente activității de
furnizare” (CSF)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat structura cheltuielilor furnizorului de energie electrică la tarife
reglementate, aferente activității de furnizare a energiei electrice pentru anul
2013, valori care au servit drept bază pentru calculele indicatorului dat în anii
ulteriori și care au fost aprobate de către A.N.R.E prin Hotărârea nr. 137/2015
din 7 iulie 2015.
2. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de componența și
determinarea consumurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare, care
urmează a fi incluse în tarif.
3. Am recalculat indicatorul „Consumurile și cheltuielile aferente activității de
furnizare”, pentru calculul tarifului din perioada 2014 – 2015 și am comparat
valorile obținute cu valorile prezentate de Societate.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, nu am identificat diferențe între valoarea
indicatorului aprobat de către A.N.R.E. (valoarea totală a acestuia constituind
19,369.00 mii MDL) și valoarea preluată de către Societate în calculul
consumurilor din perioadele ulterioare.
Totodată, este necesar de menționat că în conformitate cu Hotărârea A.N.R.E.
nr. 172/2015 din 31 iulie 2015, a fost abrogat punctul 2 din Hotărârea A.N.R.E.
nr. 137/2015 din 7 iulie 2015, în care au fost aprobate valorile cheltuielilor
pentru anul de bază 2013.
(b) În ceea ce privește punctul 2, am constatat că, Societatea în conformitate cu
punctul 14 din Metodologie a inclus în componența consumurilor și cheltuielilor
legate nemijlocit de activitatea de furnizare următoarele articole de consumuri:
(i) Consumuri privind retribuirea muncii personalului încadrat în procesul de
furnizare a energiei electrice;
(ii) Consumuri materiale;
(iii) Consumuri privind serviciile prestate de terți;
(iv) Alte cheltuieli de furnizare a energiei electrice.
Consumurile ce țin de remunerarea muncii, au fost actualizate de către Societate
în conformitate cu punctul 15 din Metodologie, metodă alternativă care a fost
descrisă mai sus (vezi secțiunea 7).
Consumurile materiale și consumurile privind serviciile prestate de terți au fost
actualizate de către Societate în conformitate cu punctele 16 și 17 din
Metodologie, iar în calitate de factori de actualizare au fost utilizați:
•
•
•
•

indicele prețului de consum din Republicii Moldova;
indicele prețurilor cu amănuntul al S.U.A.;
modificarea numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali;
modificarea cursului oficial mediu de schimb al leului moldovenesc față de
dolarul SUA în anul “n” comparativ cu anul “n-1”.

În partea ce ține de calcularea altor cheltuieli de furnizare a energiei electrice,
vezi secțiunea următoare.
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(c) În ceea ce privește punctul 3, diferențele rezultate din recalcularea consumurilor
și cheltuielilor aferente activității de furnizare, sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
2014
21,141.38
21,141.38
-

Cheltuieli conform S.A. RED Nord
Cheltuieli recalculate
Diferența

(mii MDL)
2015
23,915.20
23,915.21
(0.01)

*În tabelul de mai sus nu sunt prezentate diferențele aferente altor cheltuieli de
furnizare, care sunt analizate separat în secțiunea următoare.
13. Calculul indicatorului „Alte cheltuieli aferente activității de furnizare” (ACF)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat structura altor cheltuieli aferente activității de furnizare, incluse în
calculul tarifului de către Societate, și am determinat conformitatea cu structura
prezentată în Metodologie.
2. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de modul de determinare
a cheltuielilor aferente fondului de rulment.
3. Am colectat ratele medii a dobânzilor pentru creditele acordate în MDL și am
recalculat cheltuielile aferente fondului de rulment pentru calculul tarifului din
perioada 2013 – 2015.
4. Am recalculat cheltuielile privind impozitele, taxele și alte plăți justificate,
aferente activității de furnizare, pentru calculul tarifului din perioada 2013 –
2015.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1 am constatat că, Societatea în conformitate cu
prevederile Metodologiei include în componența altor cheltuieli aferente
activității de furnizare următoarele articole:
(i) Impozitele, taxele și alte plăți;
(ii) Cheltuielile totale aferente fondului de rulment.
(b) În ceea ce privește punctul 2 am constatat că, Societatea în conformitate cu
prevederile punctului 19 din Metodologie determină cheltuielile aferente
fondului de rulment pe baza următorilor indicatori:
(i) Costul serviciului de transport;
(ii) Costul energiei procurate;
(iii) Costul serviciilor de distribuție;
(iv) Consumurile aferente retribuirii muncii;
(v) Consumuri materiale;
(vi) Consumurile privind serviciile prestate de terți;
(vii) Taxele, impozitele și alte plăți.
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De asemenea, în calculul cheltuielilor totale aferente fondului de rulment, se ia
în considerație:
•
•

Necesitatea în fond de rulment, care conform Metodologiei constituie 25 zile;
Rata medie a dobânzilor la creditele acordate în lei moldovenești publicată
de Banca Națională.

(c) În ceea ce privește punctul 3, diferențele rezultate din recalcularea cheltuielilor
aferente fondului de rulment, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
(mii MDL)
2013
2014
2015
8,315.41
Cheltuieli conform S.A. RED Nord
8,145.86
10,418.71
8,372.97
Cheltuieli recalculate
8,305.23
10,587.79
(57.56)
Diferența
(159.37)
(169.08)
*Devierile date au fost condiționate de diferențele în calculul ratei rentabilității
activelor, ratei medii a dobânzii la credite acordate în MDL și diferențele obținute
la determinarea consumurilor și cheltuielilor aferente activității de distribuție și
furnizare a energiei electrice.
Totodată, urmează de menționat că la compararea ratei dobânzilor pentru creditele
acordate în MDL, cu cea utilizată de Societate, am constatat diferențe de 0.08 p.p
în 2013, (0.11) p.p. în 2014, și respectiv (0.11) p.p. în 2015.
(d) În ceea ce privește punctul 4, diferențele rezultate din recalcularea cheltuielile
privind impozitele, taxele și alte plăți justificate, aferente activității de
furnizare, pentru calculul tarifului din perioada 2013 – 2015, sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
(mii MDL)
2013
2014
2015
506.80
Cheltuieli conform S.A. RED Nord
584.60
641.70
508.21
Cheltuieli recalculate
586.98
644.10
(1.41)
Diferența
(2.38)
(2.40)
14. Calculul indicatorului „Consumuri și cheltuieli totale aferente furnizării
energiei electrice” (CFT)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de modul de determinare
a consumurilor și cheltuielilor totale aferente furnizării energiei electrice și am
determinat corespunderea calculării acestui indicator de către Societate.
2. Am recalculat consumurile și cheltuielile totale aferente furnizării energiei
electrice pentru calculul tarifului din perioada 2013 – 2015, pe baza indicatorilor
determinați de către noi și descriși în procedurile de mai sus.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, în conformitate cu punctul 4 din Metodologie,
Societatea calculează consumurile și cheltuielile totale aferente furnizării
energiei electrice însumând:
(i) Costul energiei electrice procurate;
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(ii) Consumurile suportate pentru prestarea serviciilor de transport al energiei
electrice;
(iii) Consumurile suportate pentru prestarea serviciului de distribuție al energiei
electrice;
(iv) Consumurile și cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității de
furnizare a energiei electrice.
Totodată, urmează de menționat că în calculul indicatorului dat nu sunt incluse
devierile tarifare pentru activitatea de furnizare, generate în anul “n-1”, care
nu au fost calculate de către Societate.
(b) În ceea ce privește punctul 2, diferențele rezultate din recalcularea consumurilor
și cheltuielilor totale aferente furnizării energiei electrice, sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
(mii MDL)
2013
2014
2015
978,779.13 1,091,292.87 1,395,784.35
Consumuri conform S.A. RED Nord
991,689.75 1,101,370.76 1,404,065.35
Consumuri recalculate
(12,910.62)
Diferența
(10,077.89)
(8,281.00)
15. Calculul indicatorului „Tariful mediu de furnizare” (TFCm)
Proceduri efectuate:
1. Am analizat prevederile Metodologiei în partea ce ține de modul de calcul al
tarifului mediu de furnizare a energiei electrice și am determinat corespunderea
calculării acestui indicator de către Societate.
2. Am recalculat valorile tarifului mediu de furnizare (în mii MDL și bani/kWh)
aferent furnizării energiei electrice pentru perioada 2013 – 2015, pe baza
indicatorilor determinați de către noi și descriși în procedurile de mai sus.
Constatări:
(a) În ceea ce privește punctul 1, în conformitate cu punctul 4 din Metodologie,
Societatea calculează tariful de furnizare a energiei electrice ca și fiind egal cu
consumurile și cheltuielile totale aferente furnizării energiei electrice.
Totodată, urmează de menționat că, metoda de calcul prezentă folosită de
Societate, nu ține cont de:
(i) Devierile tarifare pentru activitatea de furnizare, generate în anul “n-1”,
care nu au fost calculate de către Societate;
(ii) Rentabilitatea activității de furnizare.
(b) În ceea ce privește punctul 2:
(i) În calculul tariful de furnizare a energiei electrice am utilizat datele obținute
în secțiunile anterioare cu excepția datelor / valorilor aferente uzurii
mijloacelor fixe, amortizării activelor nemateriale și respectiv valoarea netă
a mijloacelor fixe și activelor nemateriale. În cazul cheltuielilor privind uzura
mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale (vezi secțiunea 5) și
valorii nete a acestora, au fost luate în calcul valorile determinate de
Societate, ca urmare a abordării noastre diferite comparativ cu viziunea
Societății;
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