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Opinie

Am auditat situaliile financiare individuale anexate ale societdlii ECOSERV sIG s.R,L.
("Societatea"), cu sediul social in SighiEoara, strada corne$ti, nr.54, identificatb prin
codul unic de inregistrare fiscald, 28696329, care cuprind bilanlul la data de 31
decembrie 2018, contul de profit gi pierdere, situalia modificdrilor capitalului propriu qi
situalia fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financiar incheiat la aceasta dati,
precum si un sumar al politicilor contabile semnificative qi notele explicative.

Situaliile financiare individuale la 31 decembrie 201g se identificd astfel:

3 In opinia noastrd, situaliile financiare individuale anexate oferd o imasine fidelb a
poziliei financiare a societalii la data de 31 decembrie 20lg precum qi alerformanler
financiare qi a fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd datd,in conformitate cu ordinul Ministrului Finanlelor publice nr. lg02/20r4 pentru
aprobarea Reglementdriior contabile privind situafile financiare anuale individuale si
situalile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

4 Am desfEgurat auditul in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit (,,ISA,),
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului qi al consiliului Euiopean (,, Regularnentul")
qi Legea w.r62/2017 (,,Legea"). Responsabilitdlile noastre in baza acestor standaxde
sunt descrise detaliat in secliunea "Responsabilitdlile auditorului intr-un audit al
situaliilor Jinanciare" din acest raport. Suntem independenJi fald de societate, conform
codului Etic al Profesioniqtilor contabili emis de consiliul pentru standarde
Intemalionale de Eticd pentru contabili (codul IESBA), conform ceiintelor etice care
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sunt relevante pentru auditul situaliilor financiare in Romdnia, inclusiv Legea, $i ne-am
indeplinit responsabilitdlile etice conform acestor cerinte qi conform codului IESBA.
credem cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi adecvate pentru a
furniza o bazd pentru opinia noastrd.

Aspecte clteie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ra{ionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanld pentru auditul situaliilor financiare din
perioada curent6. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situaliilor
financiare in ansamblu gi in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o
opinie separatd cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat o descriere a modului in care auditul
nostru a abordat aspectul in contextul respectiv.

Am indeplinit responsabilitdlile descrise in secliunea ,, Responsabilitdyile auditorului
pentru auditul situaliilor financiare " djn raportul nostru, inclusiv in legdturd cu aceste
aspecte cheie. In consecinld, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa
rdspundd la evaluarea noastrd cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul
situaliilor financiare individuale. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale
procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru
opinia noastrd de audit asupra situaliilor financiare individuale anexate.

Recunoaqterea veniturilor

Am identificat recunoa$terea veniturilor ca
aspect cheie de audit, deoarece veniturile
reprezintd unul dintre indicatorii cheie de
performanfd ai Societalii qi, pnn urmare,
existd un risc inerent in legaturd cu
recunoa$terea lor de cltre conducere pentru
indeplinirea unor obiective sau asteptdri
specifice.

Politica de recunoa$tere a veniturilor este
prczenlatl in Nota 6 ,, Principii, politici gi
metode contabile aplicate pentru intocmirea
Situa{iilor financiare incheiate la
31.12.2018,,.

Procedurile noastre de audit pentru evaluarea
recunoaqterii veniturilor din vAnzdri au
inclus urmdtoarele:

. testarea eficacitdfii principalelor
contoale ale Societdlii pentru a
preveni qi detecta frauda qi erorile in
recunoagterea veniturilor. Aceastd
procedura a inclus testarea
controalelor pentru recunoasterea
veniturilor pe baza livrarilor.
efectuate, prin referire la un egantion
de tranzactii;
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Activitatea principald prin care Societatea
rcalizeMd venituri este cea de lucrAri de
construclii a drumurilor gi autostrazilor.
Acestea sunt inregistrate in contabilitate pe
mdsua efectudrii lor. Stadiul de execulie al
lucririi se detemin5 pe bM6 de situalii de
lucrdri care insolesc factwile, procese-
verbale de receplie care atestd stadiul
rcaJizdrii gi recep{ia serviciilor prestate.

Veniturile din inchirierea spaliilor
comerciale se recunosc pe bMa contabilitdtii
de angajamente, con lorm conrractului.

Veniturile din sorlarea deqeurilor menajere
sunt recunoscute pe mAsura efectudrii
acestora.

Veniturile din vdnzarea deqeurilor sunt
recunoscute la mornentr:l preddrii bunur.ilor
citre cumpdrAtor, al livrdrii lor pe baza
facturii, care atestd transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor respective cdtre
clienli.

Veniturile din administrarea locurilor de
parcare sunt recunoscute pe mdsura generdrii
venitului respectiv.

Veniturile din produclia de flori sunt
recunoscute simultan cu cre$terea activelor.

in conformitate cu Standardele
internalionale de Audit existi un risc
implicit in recunoa$terea veniturilor, datoritd
preslunll pe care maragementul societdtii o
poate resimiii in legdturd cu oblinerea
rezultatelor planifi cate.

inspectarea contractelor cu clientii,
pe baza de eqantion, pentru a intelege
tennenii tranzacliilor de vdnzare,
inclusiv modalitdlile in care
reducerile sunt aplicate, pentru a
evalua dacd criteriile de recunoaqtere
a veniturilor Societdlii au fost in
conformitate cu cerinlele ;i
standardele contabile in vigoarc;

evaluarea, pe bazd de eqantion, a
recunoaqterii in perioada financiard
colespunzatoare a veniturilor
inregistrate aproape de sflrEitul
exerciliului financiar, pnn
compararea tranzacliilor selectale cu
documentalia relevantd, incluzAnd
situalii de lucrdri, procese-ver.bale de
receplie;

oblinerea de confirmdri ale soldurilor
cliengilor la sfdrqitul anului, pe baza
de egantion;

testarea controalelor asupra
reconcilierilor manuale ale datelor
relevante pentru recunoasterea
veniturilor din sistemul de
contabilitate qi cel de facturare;

efectuarea de teste de detaliu in
vederea identificdrii abaterilor de la
principiul independenlei exerciliului
financiar, av6nd in vedere prevederile
contractuale referitoare la momentul
transferului riscurilor si benefi ciilor.

Evaluarea creanlelor comerciale

Aga cum se prezintd in Nota 5 ,, Situalia
creanlelor Ei datoriilor la 3L12.2018,,
creanlele nete au fost de 122914 |ei (2017:
508.448 lei).

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu
au fost limitate la acestea, printre altele:

o analiza procesului de identificare si
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Evaluarea creanlelor gi nivelul aiustdr.ilor de
valoare pentru crean(ele incene sunt
considerate a fi un risc semnificativ din
cauza importanlei colectarii de numerar, cu
implicalii directe in gestionarea capitalului
de lucru al societdlii. Totodata,
recunoa$terea unei deprecieri a creanlelor
din contruile de clienli presupune in mocl
lnerent electuarea unor judecdti profesionale
complexe, atAt asupra momentului de
recunoa$terea pierderilor din depreciere. c6t
qi asupra estimarii mdrimii acestora, ceea ce
constituie un risc privind reounoaqrerea
ajustdrilor de depreciere.

evaluare de cdtre conducere a
indiciilor de depreciere a creanfelor.

evaluarea eficacitdlii controalelor
privind monitorizarea
recuperabilitdlii creanlelor;

evaluarea
managementului

estimdrilor
cu privire la

ajustdrile de valoare efectuate in
raport cu nivelul, vechimea
crean,lelor gi a gradului de colectare;

verificarea consecvenlei aplicdrii
politicilor contabile referitoare la
ajustarea creanlelor;

evaluarea recuperabilitdlii creanlelor
restante in raport de stadiile litigiilor
exlstente, vechimea acestora qi
profilul de risc al debitorilor;

testarea controalelor asupra
reconcilierii datelor privind soldurile
debitorilor neincasali din sistemul de
contabilitate qi din situalia creanlelor
neincasate.

AIte informalii

Rap o rt ul Adminis trato rilor

6' Administratorii sunt responsab i pentru intocmirea qi prezentarea altor infbrmafii. Acele
alte informa{ii cuprind Raportul administrator or, d*'nu cuprind situali e financiare gi
raportul auditorului cu privire la acestea.

opinia noastrd cu privire ra situali e financiare nu acoperd qi aceste alte informalii qi cu
exceplia cazului in care se menlion eaz6, expricit in rapo*ul nostru, nu 

"*p.irna. 
niJi unfel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in legdtud cu auditul situa{iilor financiare penfu exercitiur fina'ciar incheiat 1a 31
decembrie 2018, responsabilitatea noastrd este sd citim aceie alte i'formalii qi, in acestdemers, sd apreciem dacd acele alte informalii sunt semnificativ inconsecvente cu
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situaliile financiare, sau cu cunoqtintele pe care noi le-am obtinrt i., 6*frfidiffi ru.,
dacd ele par a fi denaturate semnificativ.
hr ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit gi rapofiam dacd acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu art. 4g9 - 491 din
Reglementdrile contabile aprobate prin OMFp Nr. 1 802/2014.

in baza exclusiv a activitdlilor care trebuie desftqurate in cursul auditului situatiilor
fi nanciare, in opinia noastrd:

a) Intbrmaliile prezentate in Raporlul administratorilor pentru exerciliul financiar pentru
care au fost intocmite situaliile financiare sunt in concordanla, in toate aspectele
semnificative, cu situaliile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative. in
confbrmitate cu art. 489-491 din Reglementdrile contabiie aDrobate prin oMFp
nr.1802/2014;

c) .in baza cunoqtinlelor qi inlelegerii noastre cu privire la Societate Ei la mediul acesteia,
dobAndite in cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la
data de 31 decembrie 2018, ni se cere sd .apoita. dacd am identificat denaturdrr
semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raporlat cu Drivire la acest
aspect.

Responsabilitdlile conclucerii ;i ale persouelor responsabile cu guvernanla pentru
situaliile Jinanciare

T Conducerea SocietbJii este responsabilA penfu intocmirea situatiilor financiare care s6
ofere o imagine fideld ln conformitate cu oMFp nr. lg02/2014 Ei pentru acel control
intem pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea de situatii
financiare lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabil6 pentru evaluarea
capacitafii Societdlii de a-qi continua activitatea, pentru prezentarea, dacd este cazul, a
aspectelor referitoare la continuitatea activitatii qi pentru utilizarca contabilitdlii pe baza
continuitdlii activitdlii, cu exceplia cazului in care conducerea fie intentioneazd sa
lichideze Societatea sau sd opreascd operaliunile, fie nu are nicio altd altemativ6 realistd
in afara acestom.

8. Persoanele responsabile cu guvernanla sunt responsabile pentru supravegherea procesului
de raportare financiard al Societadi.

Responsabilitdlile auditorului intr-un auclit al situaliilor Jinanciare

9 Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in care
situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative, cauzate fie de
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fraudd, fie de eroare, precum qi in emiterea unui rapoft ut uudito^,luffitffiffi
noastrd. Asigurarea rezonabild rcprezint| un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o
garanlie a faptului ci un audit desfbgurat in conformitate cu standardele Intemalionale
de Audit va detecta intotdeauna o denaturare semnificativd, dacd aceasta existd.
Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de eroare qi sunt considerate semnificative
daca se poate preconiza, in mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor
influenla deciziile economice ale utilizatorilor., luate in baza acestor situalii financiare.

ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit, exercitdm
ralionamentul profesional qi menlinem scepticismul profesionar p. pu..ur.ui auditului.
De asemenea:

o Identificdm gi evaluhm riscurile cre denaturare semnificativd a situaliilor
financiare, cauzale fre de fraudd, fie de eroare, proiectdm gi executdm proceduri
de audit ca rdspuns la respectivele riscuri qi oblinem probe cle audit suficiente ;iadecvate pentru a furniza o baz6 pentru opinia noastrd. Riscul de nedetectare a
unei denaturdri semnificative cauzate de fraudd este mai ridicat dec6t cer de
nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenlionate, decraralii false qi
evltarea controllllui intem.

. inlelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de
proceduri de audit adecvate circumstanlelor, dar ffud. a uu.a ,"opui de a exprima
o opinie asupra eficacitdlii controlului intern al Societdlii.

o Evaludm gradul de adecvare a politic or contab e utilizate, caracterul rezonabil
al estimlrilor contabile qi al prezentdrilor de informalii aferente realtzate de cdtre
conducere.

r Formulim o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de cdtre
conducere a contabilitdlii pe baza continuitafii activitdlii gi determindm, pe baza
probelor de audit oblinute, dacd existd o incerlitudine semnificativd cu privire la
evenimente sau condilii care ar putea genera indoieri semnificative privinJ
capacitatea Societdlii de a-gi continua activitatea. in cazul in care concluiiondm
cd existd o incertitudine semnificativd, trebuie sd atragem atenlia in raportul
auditorului asupra prezentdrilor aferente din situatiile fin.anciare sau, in cazul in
care aceste prezentdri sunt neadecvate, s6 ne modificdm opinia. concluziile
noastre se bazeazd. pe probele de audit oblinute pln1t la data raportului
auditorului. cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare pot determina
Societatea sd nu iEi mai desfdqoare activitatea in bazi principiului continuitdlii
activitA!ii.

o Evaludm prezentarca, structura qi con{inutul situaliilor financiare, inclusiv al
prezentdrilor de informatii, gi mdsura in care situaliile financiare reflectd
tranzaclllle qi evenimentele care stau la baza acesrora intr-o manierd care sd
rezulte intr-o prezentare fideld.
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Raport cu privire la alte dispozifii legale qi de reglementare

14 Am fost numili de Adunarea Generald a Asociatilor la data de 25.05.2019 sd auditdm
situaliile financiare ale ECoSERV sIG sRL pentru exerciliul financiar incheiat la 31
Decembrie 2018. Durata totala neintreruptd a angaj amentului nostru este de 6 ani,
acoperind exerciliile financiare incheiate incheiate intrs la 31 Decembrie 2013 odnd la
3l Decembrie 2018.
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comunicdm persoanelor responsabile cu guvemanla, printre alte aspecte, aria pianificatd
gi programarea in timp a auditului, precum qi principalele constatdri ale auditului,
inclusiv orice deficienle semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe
parcursul auditului.

De asemenea, furnizdm persoanelor responsabile cu guvemanla o declaralie cu privire la
conformitatea noastrd cu cerinJele etice privind independenla qi le comunicim toate
rela{iile gi alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezona6ll, cd ar putea sd ne
afecteze independenla qi, unde este cazul, mdsurile de siguran{d aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insircinate cu guvernanla, stabilim
acele aspecte care au avut o mai mare impofianla in cadrul auditului asupra situaliilor
financiare din perioada curenta Ei, prin urmare, rcptezintd, aspecte cheie de audit.
Descriem aceste aspecte in raporlul nostru de audit, cu exceplia cazului in care legislalia
sau reglementdrile impiedicd ptezentarea publicd a aspectului respectiv sau a cazului in
care, in circumstanle extrem de rare, considerdm cd un aspect nu ar trebui comunicat in
raportul nostru deoarece se preconizeazd in mod rezonabil ca beneficiile interesului
public sd fie depiqite de consecinlele negative ale acestei comunicdri.

opinia noastrd de audit este in concordanla cu rapofiul suplimentar prezentat
comitetului de Audit al Societdfii, pe care l-am emis in aceeagi datd in care-am emis
Ei acest raport, in conformitate cu prevederile art.ll din Reguiamentul (UE)
nr.537/2014. De asemenea, in desfbqurarea auditului nostru, ne-am pdsfiat
independenla fatd de entitatea auditatd.

Nu am furnizat pentru societate serviciile non audit interzise, mentionate la
articolul 5 alineatul (1) din Regulam entul IJE ru.53712014.



MS CONSULTING SRL
Tg.Mures, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.6l/3

Tel: 0265.266.240
FAXt +40.265.266.240

www.mscons.Io
mscons offi ce@yahoo.com

Partener de audit

MARIA SPINEI

Auditor statutar iffegistuat la
Camera Auditorilor Financiari din Romdnia
cu numArul 3073/2009
Autorizat de
Autontatea pentru Supravegherea publicd a
Activitdtii de Audit Statutar
prin Autorizatia AFl9 TEMp Nr.529

in numele

MS CONSULTING SRL

Tg,Mures, Str, Tudor Vladimirescu, m.6l/3

Inregistratd la
Camera Auditorilor Financiari din Rom6nia
cu numdrul 1137 /31.10.2012

AutorizatA de
Autodtatea pentru Supravegherea publicd a
Activitdtii de Audir Starutar

prin Autorizalia FA19 TEMp Nr.225

Tg.Mures, 17,05.2019
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