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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre Actionarii,

DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA, cu sediul in Alba lulia ,Str. Frederik
Mistral nr.3,Jud. Alba, cod postal 510110, cul Ro 4331392, J01/2311999
Opinie
1.Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii DRUMURI Sl PODURI LOCALE
ALBA SA ("Societatea") care cuprind bilantul Ia data de 31 decembrie 2019, contul de profit
si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta da'ta si notele explicative la situatlile financiare , inclusiv
un sumar al politicilor contabile semnificative.
Situatiile financiare mentionate se refera la.

.
.
.

Activ neVTotal capitaluri proprii:
Cifra de afaceri
Rezultatul net al exercitiului financiar:

8.163.377 lei
20.589.533 lei
203.941 lei (profit)

2.ln opinia noastra, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate

aspectele
semnificative pozitia financiara a Societatii la data de 31 decembrie 2019, performanta sa
financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectlva , in
conformitate cu Legea contabilitatii nr.82l'1991, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ('L 8211991) si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 180212014 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 180212014").
Baza opiniei

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit
("lSA'), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce
urmeaza "Regulamentul") si Legea nr.16212017 (" Legea"). Responsabilitatile noastre 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,
conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele
lnternationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) , conform cerintelor etice care sunt
relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si
ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte 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.
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Evidentierea unor aspecte

4.

Asa cum este prezentat in Nota 10 la situatiile financiare la 31 .12.2019, pandemia
2020, implica provocari si riscuri
suplimentare pentru operatiunile Societatii.Teama de virus si masurile de urgenta luate de
statele afectate pentru a reduce raspandirea acestuia vor pune o presiune din ce in ce mai
mare asupra medlului economic. Societatea a intreprins deja masuri specifice pentru a
asigura sanatatea si siguranta angajatilor sai. Pe langa riscul uman , pandemia prezinta si
provocatd de virusul COVID-19 in primele luni ale anului

un risc economic pentru operatiunile viitoare ale Societatii. Opinia noastra de audit nu contine

o rezerva in legatura cu acest aspect,

5,Aspectele cheie de audit

Modul de abordare in cadrul auditului

Procedurile noastre
prezentata in cadrul Politicilor contabile ale
Societatii.

de audit au

inclus

printre altele:

-lntelegerea politicii de recunostere a
ln conformitate cu Standardele veniturilor, inclusiv a veniturilor aferente
lnternationale de Audit , exista un risc costului productiei in curs de executie ,
implicit in recunoasterea veniturilor , evaluarea proceselor si testarea
datorita presiunil pe care conducerea o controalelor interne ale Societatii legate de
poate resimti in legatura cu obtinerea existenta si acuratetea veniturilor.
rezultatelor planificate.

-Efeciuarea de proceduri de fond pentru a
Societatea inregistreaza venituri in baza testa ca veniturile sunt inregistrate in
contractelor incheiate cu beneficiarii sai din perioada corecta.
executia de lucrari de drumuri, respeciiv
lucrari de intretinere si modernizari drumuri. -Evaluarea pe baza de esantion,a

recunoasterii veniturilor

in

perioada

Lucrarile pot fi desfasurate intr-un singur corespunzatoare, prin selectarea unor
exercitiu sau pe parcursul mai multor tranzactii inregistrate aproape de sfarsitul
exercltii, fiind capiializate costurile aferente exercitiului financiar de raportare si
pe masura inaintarii lucrarilor ( constructie compararea cu documentele justificative

relevante

sau intretinere).

ln cazul lucrarilor de constructii,
recunoasterea veniturilor se face pe baza
situatiilor de lucrari acceptate de
beneficiar, procese-verbale de receptie sau
alte documente care atesta stadiul realizarii
receptia serviciilor prestate,
Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de

si

benefrciar pana

la sfarsitul perioadei

se

evidentiaza la cost, in contul 332 "Servicii in
curs de executie", pe seama contului 712

"Venituri aferente costurilor serviciilor in
curs de executie".

,

incluzand, printre

altele,

situatiile de lucrari si contracte incheiate cu
beneficiarii.

-Obtinerea de confirmari
clientilor la sfarsitul anului
esantion.

ale soldurilor
, pe baza de
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Am identificat recunoasterea veniturilor ca
aspect cheie de audit deoarece veniturile
reprezinta unul dintre indicatorii cheie de
performanla ai societatii si prin urmare
exista un risc inerent in legatura cu
recunosterea lor de catre Conducere
pentru indeplinirea unor obiective sau
asteptari specifice.
Existenta unor litigii cu partenerii:

Modul de abordare in cadrul auditului:

Aga cum este detaliat in nota 5 la situaliile
financiare, Societatea a raportat clienti
ince(i in litigiu in suma de 121.044 lei.
Sumele in cauza reprezint5 valori
semnifjcative, depSgind pragul de
semnificalie, astfel incet auditarea acestor
creanle litigioase a fost important5 pentru
auditul nostru,

Procedurile noastre de audit au inclus
evaluarea stadiului fiecerui litigiu,precum si
necesitatea si cuantiflcarea ajustdrilor de
depreciere aferente.

Alte informatii

-

Raportul administratorilor

6.Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru
intocmirea si prezentarea Raportului adm inistratorilor in conformitate cu OMFP nr.
180212014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privlnd situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care
administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului
administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 12 si nu face parte din situatiile
financia re.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

ln legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2019, responsabilitatea noastra este sa citim Rapo(ul administratorilor si, in acest demers,

sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor

si

situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489492 din Reglementarile contabile

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si
daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul
administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire Ia aceste
aspecte. In baza activitaiii desfasurate, raportam ca:

a)

in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta,

in toate aspectele semniflcative, cu informatiile prezentate in situatlile financiare
anexate;
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b)

Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarile
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la
Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor
care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situatiile financiare
T.Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor
financiare in conformitate cu L 82/1991 si OMFP nr. 180212014 si pentru acel control iniern
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare
Iipsite de denaturari semnificative, cauzate lie de frauda, fie de eroare.

8.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 alternativa realista in afara
acestora.
9.Conducerea este responsabila pentru supravegherea procesului de raportare financiara al
Societatii.

Rdsponsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare
l0.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 emlterea 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 |SA-urile va detecta intotdeauna o
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzaie fie de frauda, fie
de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca
acesiea, lndividual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in
baza acestor sltuatii financiare.
1.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile , exercitam rationamentul profesional si
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
1

.

ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatillor financiare,
cauzata 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 cel de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si
evilarea controlului intern.
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lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie
asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contablle 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 semnlficativa cu privire la
evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. ln cazul in care concluzionam
ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile flnanciare sau, in cazul in
care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluzille
noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viiioare pot determina
Societatea sa nu isi mai desfasoare activitaiea in baza principiului continuitatii
activitatii.

.

Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continulul 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.

l2.Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente semnlficative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
13.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

indeprendenta , si unde este cazul , masurile de siguranta aferente.
14.Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim
acele aspecte care au avut o 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 circumstantele extrem de rare, consideram ca un aspect nu artrebui comunicat in raportul
nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie
depasjte de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare
15. Am fost numiti auditori de Adunarea Generala a Actionarilor nr.6117.12.2019 sa auditam

situatiile financiare ale societatii DRUMURI Sl PODURI LOCALE ALBA SA pentru
exercitiul financiar incheiat Ia 31 Decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a
angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.
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Confirmam ca:

.

Opinia noastri de audit este in concordanta cu reportul suplimentar prezentat
Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis
si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat
independenta fata de entitatea auditata.

.

Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit
5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr,537/2014.

intezise, mentionate Ia articolul

Semnitura,
Alba lulia, Romania
I mai 2020
Auditor Financiar
PF Gheorghei Eugenia Monica
Ocna Mures , str. Stefan Augustin nr.29
C.l.F: RO 25281092
inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din RomAnia cu nr. 271912009

