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Catle Aclionarii/Asociatii,
SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situa{iile financiare individuale anexate ale SOCIETATII DRIMURI SI
PODURI LOCALE ALBA SA, cu sediul social in Alba lulia, str.Frederik Mistalk
identificala prin codul unic de imegistare fLsaaI| 4331392, care cuprind bilanlul la dala
de 3l decembrie 2018, contul de profit qi pierdere, situalia modifiaa lor capitalului

Fopriu si situatia fluxurilor de trezore e pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explieative

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

Activ netTotal capitaluri proprii:
Profrtul net all pierderea neta a exercitiului financiar:

7031436|ei
-1136362lei,

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare a Societatii la data de 31 d€cembde 2018 precum si a performantei financiare
si a fluxurilor de tezorerie pentu exercitiul financiar incheial la aceasta data, in
conformitate cu Ordinul rv,1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice.

Bozt pentru opi ie

4 Am desfasurat auditul nostru irl conformitate cu Standardele Intemationale de Audit
("lSA"), Regulamentul UE m.537 al Parlamentului qi al Consiliului Europeau (in cele ce
umeaztr ,,Regulamentul") si Legea ru.162l2017 (,,Legea"). Responsabilitatile noaste in
baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului
intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de
Societate, confom Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru
Standarde Intemationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor
etice aare sunt relevante penlru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv
Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitalile etice conform acestor cerinte
si conform Codului IESBA, Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt
suficiente si adecvate pentru a fumiza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semniJicotiva legata de continuitstea activitatii

5 Atmgem atentia asupra Notei 4 privind analiza rczultalului din exploatare, societatea
inregistraza o pierdere din exploatarc in suma de 1074489 lei, care desi este mai mica fata
de arul Drecedent cu 81043 lei. este totusi semnificativa.



Ahagem atentia si asupra Notei 5 din situatiile financiare, conform careia SOCIETATEA
DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA a inregistat la finele exercitiului financiar
incheiat la 3l decembrie 2018, datorii cuente in suma de 2116408 lei, totalul acestora
replezentand 30,09% din activul net al socielatii, desi nivelul aoestotu a scazlrt 126462e
lei, fata de aceeai perioada a anului precedent. Cu toate acestea nu exista incertiludini
semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea societatii de
a-si continua activitatea.
Opinia noastra nu este modificata cu privire Ia acest aspect

Evidenlierea unor sspecte

6 Atragem atentia asupra Notei 5 din situatiile financiare, care descde situatia creantelor
neincasate la 3l decembrie 2018, respectiv clienti incerti irl suma de 315852 lei, fiind mai
mari cu 160455 lei, fata de aceeasi perioada a anului prccedent, din care au termen de
lichidare mai mare de un an doar in suma de 1684 lei.
Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

7 Aspectele cheie de audit su[t acele aspecte care, in baza mtionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanta peIltm auditul situatiilor financiare ale
pedoadei curente, Aceste aspecte au fost abordate in aonlextul auditului situatiilor
financiare in ansamblu si in formarea opiniei noashe asupla acestora si nu oferim o opinie
separata cu privire la aceste aspecte cheie.
- mediul de control - nu exista un cod de conduita scris, dar la nivelul societatii se
dezvolta o cultura prin care se accentueaza importanta integritatii si comportamentul etic
prin comunicare orala si prin exemplul conducerii. Conducerea a creat si mentinut o
cultura bazata pe onestitate si conduita etica. Prin faptul ca SOCIETATEA DRUMURI
SI PODURI LOCALE ALBA SA dispune de un sistem infomatic p vind evidenta
contabila, se realizeaza in parte controlul intem pemitand astfel sa creasca
disponibilitatea si acuratetea informatiilor, sa se reduca ricul efectuarii controalelor si sa
faciliteze analiza suplimentan a informatiilor.
- analiza performantelor Societatii: s-a vedficat rezultatele dio activitatea de exploatare si
s-a constatat ca la finele perioadei se inregisuaza o pierdere de 1074489 lei Pe baza
informatiilor diIr situatiile financiare am calculat si analizat principalii indicatori
economic-financiari, situatia prezentandu-se diferit pe cele patru grupe de ildicatod.
Indicatodi de lichiditate din aceasta gmpa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii
de a se tansforma in bani, fara riscuri. Lichiditatea cuenla este de 144,61%. Indicalorul
arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera garantia
acoperirii datoriilor cuente din activele curente. Valoalea recomandata si acceptabila este
injur de 2. Deci, cu cat valoalea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai
buna. Lichiditatea imedeata este de 131,90%. Acest indicator elimina stocurile, deoarece
nu se pot transfoma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii d€ a plati
datoriile. Valoarea recomandata este injur de 1r Cu cat testul acid este mai mare decat
1, cu atat situatia entitatii este rnai buna. Din analiza indicatorilor de risc rezulta ca
societatea inregisteaza un grad de indatorare de 7,64p/o. Riscul nu trebuie sa se ridice la
mai mult de 30%. Indicatorul arata cat la suta din capitalu le proprii reprezinta creditele
peste I an si posibilitatea acoperidi acestora din rezerve si capitalul social.Indicatorii de



activitate fumizeaza informatii cu privirc la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de

trezorerie ale entitatii, capacitatea entitatii de a contola capitalul circulant si activitatilor
comerciale de baza ale entitatii Din calculul vitezei de rotatie a activelor totale societatea
iuegistraza o cifra de 1,63 ori. Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor

totali prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii indicatodi de
profitibilitate nu sau calculat dat fiind faptul ca societatea a iDregistat pierdere la finele
exercitiului financiar. Solvabilitatea pe trmen lung. Pe baza indicatorilor din aceasta
grupa, se stabileste capacitatea entitalii de a face fata datoriilor pe telmen lung Raportul
datoriilor fata de capitalul propdu este de 47,730/". Daca acest indicator este prea ridicat,

acest lucru ar putea semnaliza ca entitatea si-a consumat intreaga capacitate de indatorare

si nu dispune de o marja de manevra in cazul unor evenimente viitoare nefavorabile Daca

tendinta de evolutie a indicatorului este ascendenta, aceasta ar putea insemna ca
profitu le sunt prea scazute pentru a putea acoperi nevoile eotitatii. Daca evolutia este
descendenta, atunci s-ar putea ca entitatea sa se afle intr-o situatie favorabila si sa fie in

masura sa pregateasca terenul pentru o viitoale expansiune. Dat fiind faptul ca in perioada

antedoala raportul datoriilor in capitalul propiu afost de 76,26%' iar in anul 2018 este de
4'7,'13o/o, tezrlta ca societatea este intr-o situatie favorabila, acest indicator fiin
descendent. Acestia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar tebui sa-i calculeze in

rnomentul in care se face analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiaie. Interpretarca
acestor indicato saoate in evidenta dscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta consta in

incapacitatea entitatii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.
- analiza bugetelor de venitu si cheltuieli, s-a facut uruarandu-se pe flecare centru de

cost incadrarea in bugetul repartizat astfel incat obiectivele Societatii sa fie indeplinite'
- ca organ de conducre la nivelul Societatii a existat un consilu de administatie format din

5 percoane, care s-a intrunit cel putin o data pe luna, deciziile acesluia fiind consemnate

intrun registrul de evidenta a sedintelor. Pe viitor rolul acestuia tebuie sa fie mai activ,
influientand astfel filosofia si stilul de lucru a conducerii executive.
- se umareste la nivelul Societatii ca evaluarea performantelor angajatilor sa vizeze
masura in care se indeplinesc obiectivele activitatii. Exista politici si practici de resurse

umamane privind recrutarea, indrumarea, formarea, consilierea" promovarca,

compensalea personalului.

Alte ittlormatii - Rapo ul Administrutorilor

8 Administato i sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor infomatii' Acele

alte informatii cup nd Rapotul administatorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si

raportul auditorului cu privire la acestea qi nici declamtia nefinanciarl.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopela si aceste alte infomatii si cu

eiceptia cazului in care se mentioneaza explicit in rapoltul nostru, nu exprimam nici un fel de

concluzie de asigurare cu pdvire la acestea

In legdtura cu auditul situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la 3l decembrie

2018, responsabilitatea noastd este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, 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 ele par a fr
denaturate semnifi cativ.

In ceea ce priveste Raportul administratodlor, am citit si raportan daca acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in confomitate cu OMFP n.1802/2014,



In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor
financiare, in opinia noastra:

a) lnformatiile prezentate in Raportul administatolilor pentru exercitiul financiar pentni
care au fost intocmite situatiile flnanciaxe sunt in concordanta, in toate aspectele
semnifi catir e, cu situatiile fi nanciare.

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noashe cu privire la Societate si la mediul
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare penfu exercitiul financiar
incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat
denatura semnificative in Raportul administatodlor. Nu avem nimic de mportat cu
p vire la aaest aspect.

Responsabilitatile conducetii si ale persoanelor rcspo sabile cu guremanta Pe tru
s it usliile tin anciare

9 Conducerea Societatii este responsabila peltru intocmirea situatiilor financiare care sa
ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP rt.l802/2014 si penlru acel control
intem pe care conducerca il considera necesat pentu a p€rmite intocmirea de situatii
financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraud4 fie de eroare.

l0 ln 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 cazului in care conducerea fie intentioneaza sa
lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta altemativa realista
in afara acestora.

I 1 Persoanele responsabile cu guvemanta sunt responsabile penau supraYegherea procasului
de raportare financiara al Societatii.

Respoftsabilitalile aaditorului inb-un audit al situatiilor financiarc

12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denatupri semnificative, cauzate fle de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui nport al auditorului care include opinia
noasta. Asiguarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o
garantie a faptului ca un audit desfasurat in aonformitate cu ISA va detecta intotdeauna o
denaturare semniflcativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie
de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate prcconiz4 in mod rezonabil, ca
acestea. individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatodlor, luate
in baza acestor situatii hnanciare.



13 Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitam ntionamentul profesional si

me;tinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

. Identificam si evaluam dscurile de denaturare semnificativa a situatiilor'
finanaiare, cauzate fie de ftauda, fie de eroare, prciectam si executam procadud de

audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si

adecvate penau a fumiza o baza pentu opinia noasta. Riscul de nedetectare a

unei deniturari semnificative cauzate de ftauda este mai ridicat decat cel de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune intsleged secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si

evitarea aontrolului intem

. Intelegem confolul intem relevant pentru audit, irl vederea proiectarii de
proceduri de audit adecvate cilcumstantelor' dar fara a avea scopul de a exprima o

opinie asupra eficacitatii controlului intem al Societatii.

. Evaluam gndul de adecvare a politicilor contabile utilizate si aaracterul rezonabil

al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de infomatii realizate de cate

conducere.

. Fomulam 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 se$nificativa cu privire la

ivenimente sau conditii carc ar putea genera indoieli semnificative privind

capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionarn ca

exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atlagem atentia in raportul
auditorului asupra prezentarilor aferente din situaliile financiare sau, in cazul in

care aceste prezentad 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 detemina Societatea sa nu

isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii'

. Evaluam ptezgnlarca, structua si continutul situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de informatii, si masua in care situatiile financiare reflecta
iranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniem care sa
rezulte intr-o prczentare fidela

l5

Comunicam persoanelor responsabile cu guvemanta, pdnte alte aspocte, aria planificata

si programaria in timp a auditului, precum si principalele constatari ale-audinrlui, inclusiv

orice deficiente sern-rfficative ale contolului intem, pe care le identificam pe parcursul

auditului.

De asemenea, fumizam persoanelor responsabile cu guvemanta o declaratie cu pdvire Ia

conformitatea noastra cu cedntele etice privind independenta si le comunicam toate

relatiile si alt€ aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca at putea sa ne afecleze

independenta si, unde este cazul, masurile de siguanta aferente

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor i[sarcinate cu guvemant4 stabilim

acele aspecte caf,e au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor

financiare din pedoada cwenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit'

Desariem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia

sau reglementa le impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a caz-trlui in

l6



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.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de conducerea executiva la data de 27.122016 sa auditam situatiile
financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata
totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare
incheiate la 31.12.2016 pana la 31.12.2018.

Conflmam ca:

・  In dcsfasurarca auditului nostru,ne― am pastrat indcpcndenta fhta de entitatea auditata

o Nu aln imizat pcntru Societtte sewicille non alldit illterzisc,mcntionate la articolu1 5

alineatul(1)din Rcgulamcntul UE nr.537/2014.

In numele
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Nume Auditor Stef Gheorghe
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	Raport audit an 2018
	Audit

