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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii:
APA TARNAVEI MARl SA, MEDIAS
Raport Cu privire Ia situaçllle (Inanciare

•
1. Am auditat situaçiite financiare anexate aLe societäii APA TARNAVEI MARl SA (“Societatea”) Cu sediuL
in Media’, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, care cuprind situa;ia pozitiel financiare La data de 31
decembrie 2020, situatia rezuLtatutui global, situatia modificaritor capitaLuriLor proprii si situatia
fluxuritor de trezorerie pentru exercitiut financiar incheiat La aceasta data si un sumar at poLiticitor
contabiLe semnificative si atte note explicative.
2.

Situa;iiLe financiare La 31 decembrie 2020 se identifica astfeL:
>
>

3.

Activ net/TotaL capitaluri proprii:
RezuLtatul net at exerci;iuLui financiar:

14.733.659 Lei
466.264 Lei

In opinia noasträ situavite financiare ofera o imagine fidela, in toate aspecteLe semnificative, a pozi~iei
financiare a societátii APA TARNAVEI MARl SA La 31 decembrie 2020 si a performanteLor financiare si a
ftuxuritor de numerar pentru exercitiut financiar incheiat La aceasta data, in conformitate cu OMFP
1802/2014 pentru aprobarea regLementariLor contabite conforme cu directiveLe europene
(,,OMFP18O2/2014”).

Baza pentru opinie
4.

Am desfa~urat audituL in conformitate cu StandardeLe lnternaçionaLe de Audit (ISA), RegutamentuL UE nr.
537 al Parlamentutui ~i at ConsiLiului European (,,ReguLamentuL”) ~i Legea nr. 162/2017 (,,Legea”).
Responsabitita;iLe noastre in ban acestor standarde sunt descrise detatiat in secuunea Responsabititatite
auditoruLui Intr-un audit at situatiitor financiare din raportut nostru. Suntem independençi faØ de
Societate, conform cerin;etor etice reLevante pentru auditul situapitor financiare in Romãnia ~i ne-am
indepLinit ceLeLalte responsabiLitä~i, conform acestor cerin;e. Credem ca probete de audit pe care Le-am
ob~nut sunt suficiente 0 adecvate pentru a furniza o baza pentni opinia noastrà.

Evidentierea unor aspecte
5. A~a cum este prezentat in Nota 3 ,,Active imobiLizate” La situa~iiLe financiare, Societatea a derutat
obiective de investiii reaLizate in cadrul proiectuLui ,,Extinderea ~i reabititarea sistemetor de apä ~i apa
uzatä in regiuniLe Media’, Agnita, Dumbraveni jude;uL Sibiu”, cu finanare mixta fonduri nerambursabile
surse proprii. La finalizarea tucrariLor, partea finanata din surse nerambursabiLe a acestor obiective va
fi predata catre unitaile administrativ-teritoriate de care aparin. Cu toate cä obiectivele de investipi au
fost finalizate ~.i receppa finatä cu constructorii a lost efectuata, Societatea nu predat partea care revine
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Primáriei Agnita, raportând La poziçia de imobiLizari corporate In curs de execuçie suma de 48.471.877 Lei.
Opinia noastrá nu con;ine o rezerva In acest sens.

Aspectele cheje de audit
6.

AspecteLe cheie de audit sunt aceLe aspecte care, In baza ra;ionamentului nostru profesional, au avut cea
mat mare importan;a pentru auditul situapilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost
abordate In contextul audituLui situaWLor financiare In ansamblu ci In formarea opiniei noastre asupra
acestora ~i nu oferim a opinie separatä cu privire La aceste aspecte.
Aspect Cheie de audit

Modul de abordare in cadrul auditului:

A se vedea Nota 4 “Anallza cifrel de afacerl”

.

.

Procedurile noastre de audit au incLus, printre
allele:
Potitica de recunoa~tere a veniturilor este
evaluarea principiilor de recunoa~tere a veniturilor
prezentata in Nota 2.B ,,Politici contabiLe”.
In conformitate cu prevederile 0MEV 1802/2014 cu
In conformitate cu ISA, existä un risc implicit In modificarile uLterioare, cu precadere seqiunea
recunoa$erea venituriLor, datorat presiunii pe 4.17.1. “Venituri”, ~i In raport Cu politicile
care conducerea o poate resimU In Legáturä cu contabile ale societáçii;
ob;inerea rezultatetor planificate.
• testarea existen;ei ~i eficacitaçii contmaLelor
Din pastura de unic furnizor de servicii de Livrare interne precum ~i efectuarea de tate de detaLii In
apá potabiLä ~i canaLizaremn LocalitaçiLe pe care Le scopul
verificarii
Inregisträrii
corecte
a
deserve~te, Societatea reaLizeaza venitun In baza tranzactiiLor;
TnçelegeriLor contractuale Incheiate Cu cLiençii sai
• examinarea acuratetei ajustarilor efectuate de
persoane juridice, asocia;ii de proprietari sau
societate
sau a ceLor de efectuat, pentru
persoane fizice.
respectarea
principiuLui independenei exerciçiiLor,
VenituriLe sunt recunoscute cu 0 periodicitate
având
In
vedere
condiiiLe de Livrare a apei ci
cupririsà Intre 30 ~i 45 de ziLe, 0 au La bazä citirile
prevederile contractuaLe referitoare La modaLita;iLe
de apometre ce consemneazä consumuriLe de apá
de facturare a serviciilor
La client.
• testarea pe baza unui ecantion a soLduriLor
crean;etor comerciaLe La 31 decembrie 2020, prin
transmiterea de scrisori de confirmare.
Trecerea pe venituri a subventlel aferente
fondulul lID
Ma dupa cum rezuLta si din Nota explicativa nr. 8 ProceduriLe noastre specifice au vizat in primuL
din situatiiLe financiare, Societatea incaseaza rand verificarea crfterfiLor si datei de recunoaste a
subventii aferente fonduLui lID alimentat din surse subventiiLor lID, in functie de destinatia acestora in
precum redeventeLe aferente activelor care fac conformitate cu prederiLe cantabile aplicabiLe
obiectuL acordului de concesiune Si impozitul pe (OMFP 1802/2014).
profit pLatit de Societate unitä;ilor administrativ Am verificat Incasarile primite in contul colector
teritoriale.
lID.
Totodatã, in cam in care sursele susmenionate A fast revizuita metoda utilizata de Societate
nu sunt suficiente pentni a acoperi serviciuL pentru aLocarea pláiLor pe destinavi, precum si
datoriei publice/datoriei constAnd In rate de criteriiLe de recunoastere pe venituri a subvençiiLor.
capital, dobânzi, comisioane 0 alte costuri Am urmárit corelarea venituriLor din subvençi cu
aferente imprumutuLui datorat pentru urmätoruL chettuieliLe plätite (dobânda si amortizare
an al fiecärui exerciçiu financiar, Societatea
contribute La Fondul lID, pâna La concurença sumei
necesare
acoperirii
serviciului
datoriei
pubLice/datoriei pe ban situaviLor sale financiare
anuaLe, cu sume repartizate din profituL net.
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Aspect Cheie de audit
Trecerea pe venit a subventiitor lID incasate din
redevente si impozit pe profit se aLoca in functie
de natura destinatiei br. AstfeL, daca subventiiLe
sunt utibizate pentru pLata dobanziLor sau a aLtor
cheLtuieLi, subventta se recunoaste pe venituri in
momentub realizarli pLatii, iar daca sunt utilizate
pentru pLata ratetor de capitaL, aceasta se trece
pe venituri pe perioada ramasa neamortizata a
activeLor suport finantate in acest feL.
Pentru ca fondut lID este alimentat din surse mixte
(proprii si subventii), alocarea acestora pe
destinatii presupune deseori rationamente
profesionate complexe. Societatea a decis
aLocarea proportionala a platiLor pe surse in
functie de ponderea fiecareia in soLdul contuLui
coLector lID.
Litigii
Societatea este impLicata In diferite Litigii uneLe
dinte eLe Cu Ufl impact potenvat major, in
contextuL in care se vor materiaLiza, de natura
celor prezentateIn Nota 10 ,,provizioane”. Aceste
aspecte sunt importante In contextuL audituLut
nostru datorita incertitudiniLor inerente cu privire
La rezuLtatuL final aL acestora, compLexitatea
speçeLor ~i raçionamentuL semnificativ apLicat de
conducere In estimarea rezuLtatuLui final aL
evaLuàrii ~i aL expunerii. In funcpe de aceste
estimäri (In special de probabiLitatea de
reaLizare), Societatea poate decide Inregistrarea
In situa iiLe financiare a unor datorii, provizioane
sau datorli contingente.
Datorita importan;ei ~i compLexitaii acestor
Litigii, posibileLe rezuLtate nefavorabiLe ale
acestora ar putea avea un impact major asupra
performançei financiare si poziiei biLaniere a
Societätii.
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Modul de abordare in cadrut auditutui:

Activitatea noastrà de audit a incLus, printre aLteLe,
urmatoareLe proceduri specifice:
• Obçinerea de confirmari de La avoca~i externi ai
Societàii care ofera asistença cu privire La
aceste Litigii.
• Examinarea proceselor verbaLe ale ConsiLiuLui
de Administra~ie ~i participarea La Intilniri Cu
conducerea pentru a discuta ~i In;eLege evoLuçia
~i stadiuL proceduriLor legate inqiate pentru
fiecare caz semnificativ.
• Am evaluat, de asemenea, poLiticiLe ~i
estimariLe contabiLe ale conducerii pentru a ne
asigura cà ele sunt corelate cu opiniile
avocatiLor interni 51 extemi, precum ~i
reprezentariLe incLuse In situaçiiLe financiare cu
privire La datorii, provizioane ~i datorii
contingente.

Alte aspecte
7.

Acest raport aL auditorului independent este adresat excLusiv acçionaribor societaçii. AudituL nostru a lost
efectuat pentru a putea raporta acvonariLor societaçii aceLe aspecte pe care trebuie sa be raportäm Intr
un raport de audit financiar, si nu In aLte scopuri. In mäsura permisa de Lege, nu acceptàm ~i nu ne asumäm
responsabiLitatea decât fatá de Societate ci de ac;ionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportuL
asupra situaiibor financiare ~i raportuL asupra conformitaçii sau pentru opinia formatä.

Alte infonnaçii Rapartul administratorilor
-

8. Administratorii sunt responsabih pentru Intocmirea 0 prezentarea aLtor informa;ii. ACCLC aLte informa;ii
cuprind RaportuLui administratoriLor, care incLude ~i decLarava nefinanciara, dar nu cuprind situa;iiLe
financiare ~i raportul auditonilui Cu privire La acestea.
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Opinia noastra Cu privire La situauiLe financiare flu acoperà ~i aceste aLte informatii ~I, Cu excep~ia cazuLut
in care se mentioneazä expLicit in raportuL nostru, nu expnmám niciun feL de concLuzie de asigurare cu
privire (a acestea.
n Legátura Cu audituL situaiiLor finanCiare pentru exercitiuL financiar InCheiat La 31 deCembrie 2020,
responsabilitatea noastrá este sa citim acele afte informatii 5, In acest demers, sa apreciem dacá aceLe
aLte informa~ii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiiLe financiare sau Cu cunostin~e1e pe care fbi
Le-am dobândit In timpul audituLui, sau daCa eLe par a fi denaturate semnifiCativ.
In ceea ce priveste Raportul administratorfior, am citit ~i raportam daCä acesta a fost Intocmit, In toate
aspecteLe semnificative, In conformitate Cu informatiiLe prevazute La puncteLe 489-492 din OMFP
1802/2014.

In baza exclusiv a activitatiLor care trebuie desfà~urate In cursul audituLui situatiiLor financiare, In opinia
noasträ:
a)
b)

Informaçiile prezentate In RaportuL administratoriLor pentru exerci;iut financiar pentru Care au fost
intocmfte situaçiiLe financiare sunt In concordança, In toate aspecteLe semnificative, cu situaiiLe
financiare;
RaportuL administratoriLor a fost lntocmit, in toate aspeCteLe semnificative, In conformitate Cu
informatiiLe cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

In pLus, In baza cunostinçeLor ~i In~eLegerii noastre Cu privire (a Societate ~i La mediuL acesteia, dobindite In
cursuL audituLui situatiiLor financiare pentru exercitiuL financiar Inchetat La data de 31 decembrie 2020, ni
se cere sã raportám daca am identificat denaturari semnificative In RaportuL administratoriLor. Nu avem
nimiC de raportat Cu privire La acest aspect.
Responsabilitãçife conducerii 0 ale persoanelor responsabile cu guvernança pentru situaçiile
financiare
9. Conducerea Societapi este responsabiLa pentru Intocmirea situauiLor financiare care sá ofere o imagine
fideLa In conformitate cu 0MEV 180212014, ~i pentru aceL controL intern pe care conducerea IL considera
necesar pentru a permite Intocmirea de situa~ii financiare Lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie
de frauda, fie de eroare.

In Intocmirea situaiiLor financiare, conducerea este responsabiLa pentru evaLuarea capacitàçii Societa;ii
de a-~i continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazuL, a aspecteLe referitoare La continuitatea
activitaçii ~i pentru utiLizarea principiuL continuitaçii activita;ii ca bazä a contabiLitäyi, cu excep;ia cazu(ui
In care conducerea tie intenioneaza sa Lichideze Societatea sau sä opreascã operaiuniLe, fie nu are nicio
aLta aLternativa reaLista In afara acestora.
PersoaneLe responsabiLe cu guvernan~a sunt responsabiLe pentru supravegherea procesuLui de raportare
financiarä aL Societatii.
Responsabilita tea auditorului intr-un audit at situatiilor financiare
loobiectiveLe noastre comtau In obvnerea unei asigurari rezonabiLe privind màsura In care situa;ii e
financiare, In ansamblu, sunt Lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare
precum ci In emiterea unui raport aL auditoruLui care incLude opinia noastrà. Asigurarea rezonabiLa
reprezintä Un nivet ridicat de asigurare, dar nu este o garan;ie a faptuLui cà un audit desfacurat In
conformitate cu ISA va detecta Intotdeauna o denaturare semnificativä, dacä aceasta exista. DenaturáriLe
pot fi cauzate tie de frauda, tie de eroare ~i sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, In
mod rezonabil, Ca acestea, individua sau cumuLat, vor influenta deciziiLe economice aLe utiLizatoriLor,
Luate In baza acestor situaçii financiare.
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Ca parte a unut audtt In conformitate cu ISA, exercttäm ra;ionamentul profesionaL ~i men;inem
scepticismul profesional pe parcursuL auditulul. Dc asemenea:
a)

Identiftcam ~t evatuäm riscurtle de denaturare semntficattva a situatitlor ftnanctare, cauzatà fie de
frauda, fie de eroare, protectäm ~t executäm procedun de audit ca ráspuns La respectivete riscuri ~i
obçinem probe de audit sufictente 0 adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastrá. Riscul
de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzatà de fraudä este mat ridicat decât ceL de
nedetectare a unet denaturàrt semnificative cauzatá de eroare, deoarece frauda poate presupune
inçelegeri secrete, fals, omtstuni intentionate, declaratii false ~t evitarea controlului intern;

b) tnçelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectärii de proceduri de audit
adecvate circumstan;elor dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitaçii controlului
intern al Societa;ii;
c)

EvaLuäm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate ~i caracterut rezonabil at estimarilor
contabile ~i at prezentäriLor aferente realizate de cátre conducere;

d) Formutám 0 concluzie cu privire La gradul de adecvare a utilizarii de cätre conducere a contabiLita;ii
pe baza continuitaçii activita;ii 0 determinäm, pe baza probelor de audit obçinute, daca existá 0
incertitudine semnificativa cu privire La evenimente sau condiii care ar putea genera Indoieli
semnificative privind capacitatea Societäçii de aji continua activitatea. In cazul In care
concluzionam cá existá o inceititudine semnificativá, trebuie sä atragem atenia In raportul
auditorului asupra prezentärilor aferente din situa;iile financiare sau, In cazut In care aceste
prezentári sunt neadecvate, sá ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de
audit obçinute pânä La data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiçii viitoare
pot determina Societatea sá nu I~i mai desfasoare activitatea In baza principiului continuitatii
activitaçii;
e) Evaluam prezentarea, structura ~i contnutut general at situaiitor financiare, inctusiv al prezentárilor
de informaçii, ~i mäsura In care situaiile financiare reflecta tranzacçiile ~i evenimentele de baza
Intr-o manierá care realizeaza prezentarea fideta.
Comunicam persoanelor responsabile cu guvernan;a, printre alte aspecte, ada planificata ~i programarea
In timp a audttului, precum ~i principalele constatári ale auditului, inclusiv once deficien;e ale controlului
intern pe care te identificäm pe parcursul audituLui.
De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernança o declara~ie cã am respectat cerin;ele
etice relevante pnivind independen~a ~i ca Ic am comunicat toate relaWle ~i alte aspecte despre care s
ar putea presupune, In mod rezonabil, ca ne afecteaza independen~a ~i, acolo unde este cazul, mäsunile
de proteqie aferente.
Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor Insarcinate cu guvernana, stabilim acele aspecte
care au avut o mat mare importanta In cadrul auditului asupra situaiilor financiare din perioada curenta
~i, prin urmare, reprezintä aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte In raportul nostru de audit,
cu excep;ia cazului In care legislaçia sau reglementanile Impiedica prezentarea publicä a aspectutui
respectiv sau a cazului In care, In circumstance extrem de rare, consideram cä un aspect nu ar trebui
comunicat In raportul nostru deoarece se preconizeaza In mod rezonabil ca beneficiile interesului public
sa fie depa~ite de consecin;ele negative ale acestei comunicàri.
Raport cu privire (a alte dlspozflhi legale

0

de reglementare

11 .Am fost numiti de Adunarea GeneraLa a Actionarilor, prin hotarârea nr. 7 din data de 20.12.2018, sá
auditam situatiile financiare ale SC APA TARNAVEI MARl S.A. pentru exerciçiile financiare Incheiate (a
31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020. Durata totala nemntrerupta a angajamentulut nostru este de 3 ani
acopenind exerciçiile financiare Incheiate a 31.12.2018 pâna Ia 31.12.2020.
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Confirmam Ca:
•

Opinia noastra de audit este In concordan;a cu raportul suplimentar prezentat ComitetuLui de Audit
aL Societáçii, pe care I-am emis In aceea~i data In care am emis ~i acest raport. De asemenea, In
desfäsurarea audituLui nostru, ne-am pastrat independenta faa de entitatea audiata;

•

Nu am furnizat pentru Societate servicliLe non audit interzlse, men;ionate La articoLuL 5 aLineatuL
(1) din ReguLamentuL UE nr. 537/2014.

In numete

BDO Auditors & Accountants SRL
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