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Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare

Opinie

l.Am auditat Situaţiile financiare individuale, anexate, ale Societăţii 
Comerciale „Domeniu Public si Privat Oneşti” S.A. („Societatea”) cu 
sediul in Oneşti, str. Republicii nr. 2, înregistrata la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J4/626/2010, avand cod de înregistrare fiscala R 
27231643, care cuprind: bilanţul la data de 31 decembrie 2018, contul de 
profit si pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu si situaţia 
fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul incheiat la aceasta data, precum si 
un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Domeniu Public si Privat Oneşti” S.A este întreprindere 
publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acţiuni si este 
administrata potrivit sistemului unitar reglementat prin O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. „Domeniu Public si Privat Oneşti” S.A, intra sub incidenţa 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, modificat si 
completat de O.M.F.P nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 
4.160/2015, O.M.F.P.1938/2016 si O.M.F.P. 166/2017 O.M.F.P.
nr.895/2017, O.M.F.P. nr.2827/2017, O.M.F.P. nr.470/2018, O.M.F.P. 
nr. 1243/2018, O.M.F.P. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/2018 si de 
O.M.F.P. nr 3456/2018 capitolul 10 „Auditul”, secţiunea 10.1 „Cerinţe 
generale privind auditul”, punctul 563 (1), situaţiile lor fmanciâre’fiind,, 
auditate potrivit legii. f(§ r c \'a \
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2.Situaţiile financiare individiale la 31.12.2018 se identifica astfel:
- Activ net/capitaluri proprii de 4.323.724 lei;
- Cifra de afaceri de : 15.538.381 lei;
- Rezultatul net al perioadei (profit) de: 514.944 lei.

3. In opinia noastra, situaţiile financiare individuale anexate oferă o 
imagine fidela a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 
2018 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru 
exerciţiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP 
nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele 
Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al
Parlamentului şi al Consiliului European (in cele ce urmează
„Regulamentul )  si Legea nr. 162/2017 („Legea” ) Responsabilităţile 
noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secţiunea 
“Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare” din 
raportul nostru.

Suntem independenţi fata de Societate, conform conform Codului Etic 
al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde 
Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 
etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare in Romania, 
inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilităţile etice 
conform acestor cerinţe 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 semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Nimic din prezentările efectuate de societate in situaţiile 
financiare nu ne-a atrasa atentia asupra existentei unei incertitudini 
semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala 
capacitatea acesteia de a-si continua activitatea.

Pe baza rezultatelor obţinute la 31.12.2018 si a programelor de 
activitate aprobate pentru exerciţiul financiar 2019, administratorii 
societăţii considera ca exista premisele necesare continuităţii activitatii in 
viitorul previzibil si, prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe 
baza principiului continuităţii activitatii.
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Poziţia si performanta financiara ale societăţii la 31.12.2018 sunt 
reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

In d ica tori
R ezu lta te  
2 0 1 7 - le i -

R ezu lta te  
20 1 8  - le i -

V aria ţie  %  
2018 /2017

A ctiv e 4 .8 6 5 .2 7 7 5 .4 4 6 .1 1 4 111 ,93
D atorii 1 .0 4 5 .1 6 2 1 .1 2 2 .3 9 0 1 0 7 ,3 9
Capitaluri proprii 3 .8 2 0 .1 1 5 4 .3 2 3 .7 2 4 1 1 3 ,18
C ifra d e  afaceri 1 7 .4 4 7 .8 9 4 1 5 .5 3 8 .3 8 1 8 9 ,0 6

R ezu ltatu l n et al p er io a d ei (profit /  p ierdere) -1 .8 8 4 .0 8 6 5 1 4 .9 4 4 1 2 7 ,92

O b lig a ţii f is c a le  aferente  rezu ltatu lu i f isca l al 
p erioad ei (im p o z it  p e  p rofit)

0 0 0

Evidenţierea unor aspecte

6.0pinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative 
constatate si care au fost prezentate guvernantei.

Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere 
ale entităţii, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia 
naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situaţiile 
financiare anuale individuale şi raportul administratorilor, sunt întocmite şi 
se publică în conformitate cu cerinţele reglementărilor aprobate prin 
O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu 
politicile contabile proprii descrise in notele la situaţiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:
- proiectarea, implementarea si menţinerea unui control intern relevant si 

necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea adecvata a situaţiilor 
financiare care sa nu conţină denaturări semnificative datorate fraudei 
sau erorii;

- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanţe date.

Aspecte cheie de audit

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

Alte informaţii -  Raportul administratorilor

8.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si altor 
informaţii. Acele alte informaţii cuprind Raportului administratorilor, dar 
nu cuprind situaţiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.
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Opinia noastra cu privire la situaţiile financiare nu acopera si aceste 
alte informaţii si cu excepţia cazului in care se menţionează explicit in 
raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu 
privire la acestea.

In legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele 
informaţii in acest demers, sa apreciem daca acele alte informaţii sunt 
semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, sau cu cunoştinţele pe 
care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate 
semnificativ.

In ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit si raportam 
daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate 
cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfăşurate in cursul 
auditului situaţiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informaţiile prezentate in Raportul administratorilor pentru 
exerciţiul financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare 
sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situaţiile 
financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele 
semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 
1802/2014.

In plus, in baza cunoştinţelor si înţelegerii noastre cu privire la 
Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situaţiilor 
financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, 
ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in 
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 
aspect.

Responsabilităţile conducerii si ale persoanelor responsabile cu 
guvernanta pentru situaţiile financiare

9.Conducerea Societăţii este responsabila pentru întocmirea situaţiilor 
financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 
1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera 
necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de 
denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.



lO.In întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabila 
pentru evaluarea capacitatii Societăţii de a-si continua activitatea, pentru 
prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea 
activitatii si pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activitatii, 
cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează sa lichideze 
Societatea sau sa oprească operaţiunile, fie nu are nicio alta alternativa 
realista in afara acestora.
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11 .Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru 
supravegherea procesului de raportare financiara al Societăţii.

Astfel, responsabilitatea conducerii priveşte oferirea informaţiilor 
necesare pentru audit, in măsură in care acestea sunt considerate de către 
auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit 
independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

In perioada auditata administrarea societăţii a fost asigurata de către 
Consiliul de Administraţie, cu următoarea componenta:

Iulian -  Valentin Blidaru -  preşedinte;
Lucian Stan -  membru;
Adriana Matei -  membru.

Durata mandatului Consiliului de Administraţie, este de patru ani, 
respectiv pana la 20.04.2019 si a fost stabilita prin Hotararea Consiliului 
Local Oneşti nr. 49 din 20.04.2015.

In conformitate cu prevederile coroborate ale O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii nr. 
31/1990 a societăţilor comerciale, prin Decizia nr. 3 din 03.06.2015 
Consiliul de Administraţie a infiintat Comitetul de Audit, organ de 
supraveghere.

In exerciţiul financiar 2018 componenta Comitetului de Audit este 
următoarea:

-  Iulian -  Valentin Blidaru;
-  Lucian Stan;
-  Adriana Matei.

In exerciţiul financiar 2018, conducerea executiva a fost exercitata 
de:

- Ioan Paris -  director general;
- Ramona Iuliana Dragomirescu -  contabil se f;
- Stroe Munteanu Eugen -  inginer sef.

Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare



12.0biectivele noastre constau in obţinerea unei asigurări rezonabile 
privind măsură in care situaţiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de 
denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in 
emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea 
rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a 
faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta 
intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările 
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 situaţii financiare.

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

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a 
situaţiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, 
proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri si obţinem probe de audit suficiente si 
adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este 
mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări 
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false si 
evitarea controlului intern.

• înţelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea 
proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar 
fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 
controlului intern al Societăţii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si 
caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor 
aferente de informaţii realizate de către conducere.

® Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării 
de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activitatii 
si determinam, pe baza probelor de audit obţinute, daca exista o 
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiţii 
care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea 
Societăţii de a-si continua activitatea. In cazul in care 
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa 
atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor 
aferente din situaţiile financiare sau, in cazul în care aceste 
prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile 
noastre se bazeaza pe probele de audit obţinute paria la data
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raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii 
viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare 
activitatea in baza principiului continuităţii activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si conţinutul situaţiilor financiare, 
inclusiv al prezentărilor de informaţii, si măsură in care situaţiile 
financiare reflecta tranzacţiile 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 constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative 
ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

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

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate 
cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in 
cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada curenta si, prin 
urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in 
raportul nostru de audit, cu excepţia cazului in care legislaţia sau 
reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a 
cazului in care, in circumstanţe extrem de rare, consideram ca un aspect nu 
ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod 
rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depăşite de consecinţele 
negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale si de reglementare

17. Am fost numiţi de Adunarea Generala a Acţionarilor sa auditam 
situaţiile financiare ale Societăţii Comerciale „Domeniu Public si Privat 
Oneşti” S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. 
Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru actual este de 3 ani.

Confirmam ca:
• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar 

prezentat Comitetului de Audit al Societăţii, pe care l-am emis in 
aceeaşi 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 interzise, 
menţionate la articolul 5 alineatul (1) din 
nr.537/2014. V
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Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor societăţii.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către 
acţionarii societarii, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa 
le conţină un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură 
permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata 
de societate si de acţionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, 
pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situaţiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziţia 
financiară, rezultatele operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile 
financiare, în conformitate cu reglementările şi principiile contabile 
aplicabile instituţiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile 
in tari si jurisdicţii care, reglementează in mod diferit intocmirea si 
prezentarea situaţiilor financiare.

In numele,
S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU, 
Sediul social: Bacău,
Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romaniă^ r c 
cu nr. 383 din 10.06.2003 ; r;

Auditor/Partener,
ANISOARA PRAJISTEANU,..........................................f PraJlsteaîH, %\
înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania e. Anisoara 
cu nr. 4656 din 21.02.2014

Bacau, 07.05.2019
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