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Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Incheiate la 31.12.2019 

Opinie 

1 Am auditat situaçiile financiare individuale anexate ale societàtii COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI SRL. ("Societatea"), cu sediul social In Tecuci, str, 1 Decembrie 1918, nr. 146 
D, identificata prin codul unic de Inregistrare fiscalä RO 29358725, care cuprind bi1anul la data 
de 31 decembrie 2019, contul de profit i pierdere, situaia modificarilor capitalului propriu si 
situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un 
sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative 

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel: 

Activ net/Total capitaluri proprii: 	 4.572.407 lei 
Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 	 5.5 89 lei 

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei 
financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a 
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat Ia aceasta data, in conformitate cu 
Ordinu! Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementàrilor contabile 
privind situatjile financiare anuale individuale i situaiile financiare consolidate, cu modificärile 
i completarile ulterioare (OMFP nr. 1802/2014). 

Bazapentru opinie 

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), 
Regulamentul UE nr. 537 al Paricirnentulul .i al Consiliului European ('in cele ce urmeazã 

Regularnentul ") Si Legea nr. 162/2017 (,,Legea"). "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 
situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului 
Etic al Profesionistilor Contabili ernis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru 
Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor 
financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice 
conform acestor cerin;e si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am 
obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 

Incertitudine semnjficativa legata de continuitatea activitatii 

5 Societatea a inregistrat un profit net de 5.589 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 
decembrie 2019 si, la data respectiva, datoriile curente ale Societatii erau mai mici decât activele 
totale ale aceSteia cu 4.572.407 lei. Aceste evenimente si conditii nu indicä existenta unei 



incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea 
Societatii de a-si continua activitatea. Atragem atentia asupra ratei mici a rentabilitAtii realizatà 
de societate (profit net realizat de 5.589 lei). Societatea trebuie sá-i creasca eficiença operaiona1a care 
din perspectiva financiarãse va transpune In cresterea profitabi!itaii. Opinia noastrà nu este modificatä 
Cu privire la acest aspect. 

6 Evidentierea unor aspecte: 

6.1 Nu am asistat la inventarul fizic al stocurilor la 31 .12.2019, acestA data find anterioarA numirii 
mele ca auditor a! societatii; 

6.2 In cursul anului 2019, entitatea flu a pus In executare silitä, pentru Incasarea creantelor, toti 
debitorii persoane fizice i juridice, In baza contractelor de prestàri de servicii de salubrizare 
Incheiate Cu acetia; - 

6.3 Entitatea auditatA a Incheiat cu Unitatea Administrativ Teritorialà Municipiul Tecuci, in calitate 
de operator--beneficiar al serviciului public de salubrizare, contractul de prestäri de servicii nr. 
4838/30.07.2018 In care nu este prevAzut termenul de valabilitate al contractului; 

Opinia cu rezerve 

7. In opinia noasträ, Cu excepia unor ajustàri care ar fi putut fi determinate ca find necesare de 
situaii1e descrise la punctele 6.1- 6.3 privind Bazapentru o opinie, situaii1e financiare prezintà In 
mod fidel, sub toate aspectele semnificative a pozitiei financiare a societatii COMPANJA DE 
UTILITATI PTJBLICE TECUCI SRL la data de 31 decembrie 2019 i a performanei sale 
financiare, In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu 
modificarile Si completarile ulterioare. 

Aspecte cheie de audit 

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aSpeCte care, in baza rationamentului nostru profesional, au 
avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. ACeste 
aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea 
opiniei noaStre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. 

Alte informatli - Raportul Administratorior 

9. Adrninistratorii sunt responsahili pentru intoemirea Si prezentarea altor inforrnatii. ACele 
alte inforrnatii cuprind Raportul adrninistratorilor, dar u.n cuprind situatiile financiare si raportul 
auditorului cu privire la acestea i nici deCiaratia nefinanciarä. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare mi acopera si aceste alte informatii si cuexceptia 
cazului in care se inentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un Bel de concluzie de 
asigurare Cu privire la acestea. 

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exerciçiul financiar incheiat la 31 decembrie 
2019, responsabilitatea noasträ este sa citim acele alte informatii si, in aCest derners, sa apreciem 



daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu 
cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca dc par a fi denaturate 
sernnificativ. 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportarn daca acesta a fost intocrnit, in 
toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014. 
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in 
opinia noastra: 

a) informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentrut care 
au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu 
situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate 
cu OMFP nr. 1802/2014. 

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre Cu privire la Societate si la mediul acesteia, 
dobandite in cursul auditului situatiilor fin.ariciare pe.ntru exercitiul financiar inch.eiat la data de 31 
decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul 
administratorilor. Nu avern nirnic de raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabiitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatille 
fin anciare 

9. 	Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa 
ofere o imagine fidela in conforrnitate cu OMFP nr. 1802/20 14 si 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. 
10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru. evaluarea 
capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor 
referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii 
activitatii, cu exceptia cazuiui In care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa 
opreasca operatiunile, tie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 

11. Persoanele responsabiie cu guvernanta sunt responsabil.e pentru supravegherea procesului 
de raportare financiara al Societatii. 

Responsabiitatile auditorului intr-un audit a! situatiiorfinanciare 

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie 
de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea 
rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit 
desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta 
exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca 



se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare. 

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• 	Identificam Si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate 
fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele 
riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia 
noastra Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat 
decat eel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate 
presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului 
intern. 

• 	Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de 
audit adeevate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprirna o opinie asupra eficacitatii 
controlului internal Societatii. 

• 	Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

• 	Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a 
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii Si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, 
daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera 
indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care 
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul 
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare Sau, in cazul In care aceste 
prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de 
audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare 
pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii 
activitatii. 

• 	Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor 
de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau 
la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela. 

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata 
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv once 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 

15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la 
conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte 
aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde 
este cazul, masurile de siguranta aferente. 

16. Dintre aspectele pe care le-am cornunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim 
acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare 
din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in 



raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica 
prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, 
consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod 
rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei 
comunicari. 

Auditor financiar 
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