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Raportul suplimentar al auditorului independent

CItre Comitetul de Audit al Societl{ii ECOSERV SIG S.R.L.

Independen(I

1 . Am fost numili de Adunarea Generald a Asocialilor la d ata de 25.05.201g sd auditam
situaliile financiare ale societdlii ECOSERV sIG s.R.L. (r.societatea,'), cu sediul
social in Sighiqoara, strada Come$ti, w.54, identificatd prin codul unic de
inregistrare hscala 28696329, pentru exercitiul hnanciar inchiiat la 3l Decembrie
201 8.

in conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul uE nr.537/20r4am evaluat Ei
documentat aspectele care pot afecta independenla firmei de audit fald de entitatea
ECOSERV SIG SRL.

Suntem independenli fald de ECOSERV SIG SRL, conform Codului Etic al
Profesioniqtilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internalionale de Eticd
pentru contabili (codul IESBA), precum gi cerinlelor etice care sunt relevante pentru
auditul situaliilor financiare in Rom6nia, inclusiv Regulamentul uE m.fi7/t014 qj
Legea nr. 162/2017. Ne-am indeplinit responsabilitdlile de etic6 in conformitate cu
aceste cerinle qi Codul IESBA.

Nu am fumizat Societdlii alte servicii decdt cele de audit statutax iar acestea nu
depdgesc in niciunul dintre ultimele trei exerci{ii financiare succesive 15% din
totalul onorariilor incasale de auditor.

Partenerul-cheie de audit

2. Parlenerul-cheie de audit care a fost implicat in aceastd misiune este Spinei Maria,
auditor statutar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romdnii cu numdrul
3073/2009, altoizat de Autoritatea pentru Supravegherea publicd a Activitalii de
Audit Statutar prin Aurorizalia AF19 TEMp Nr.529.

confirmdm prin declaralia care insolegte acest raport cd atat firma de audit cdt sr
partenerul-cheie de audit sunt independenli fald de entitatea auditatd.
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Comunicarea cu comitetul de audit

3' Auditorul statutar a comunioat comitetului de audit planul de lucru qi documentarea
bugetului de rimp al misiunii.
In derularea misiunii de audit statutar la Ecoserv Sig SRL am constatat faptul c6
unele deficienle, erori au fost identificate gi de cdtre persoana care este resposabild cu
efectuarea controlului intern in entitate IEr6 insa sa fie consemnate in ,upourt"le
intocmite gi adresate managementului societitii.
Precizbm faptul cd un audit nu include o exprimare a opiniei cu privire la eficacitatea
controlului intem qi deficienlele raportate sunt rimitate la cele identificate pe
parcursul auditului.

Sfera de aplicare qi calendarul auditului

4 in calitate de auditor statutar am auditat situafiile financiare individuale anexate ale
societi{ii, care cuprind bilanlul ra dara de 31 decembrie 201g, contur de profit qr
pierdere, situalia modificdrilor capitalului propriu qi sit'alia fl.uxurilor de trezoreue
pentru exerciliul financiar incheiat ra aceasta datd, precum gi un sumar al politicilor
contabile semnificative qi notele explicative.

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

Activ net/Total capitaluri proprii:
Profltul net al exerciliului financrar:

700.309 Iei
95.804 lei

Metodof ogia utilizatd

5. Auditul a inclus efectuarea procedurilor proiectate sd rdspundd la evaluarea noastrd
cu privire la riscul de erori semnificativJ in cadrul situagiilor financiare individuale.
Rezultatele procedurilor noastre de audit constituie baza pentru opinia noastra de
audit asupra situaliilor financiare individuale anexate.

Noi am conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de
semnifrcalie Ei evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situaliilor fiianciare.In mod particular, noi am considerat acele arii care conlin judecali subiective
elaborate de conducere, cum ar fi estimdr e contab e semnificative, bazate pe
diverse ipoteze, qi care iau in considerare evenimente urterioare cu un grad mare de
incertitudine inerentd.

Aspgctele cheie de audit sunt acere aspecte care, in baza ralionamentului nostru
profesional, au a..ot cea mai mare importanld pentru auditul situaliilor financiare din
perioada curentd. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor
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financiare in ansamblu qi in formarea opiniei noastre asupru ucertoriqi am'oferit o
opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

unul dintre aspectele cheie incluse in raportul de audit il constituie ,,Recunoaqterea
veniturilor ".
Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile
reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanld ai societdlii qi, prin urmare,
exrsta_ un risc inerent in legdturd cu recunoasterea lor de c6tre conducere pentru
indeplinirea unor obiective sau a;teptfui specifice.

Politica de recunoaEtere a veniturilor este prezentata in Nota 6 ,, principii, politici qi
metode contabile aplicate pentru intocmirea Situaliilor financiare 

- 
incheiate ia

31.12.2018,,.

in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit existd un risc implicit in
recunoa$terea venifurilor, datoritd presiunii pe care managemenrul societatii o poate
resimlii in legdturd cu oblinerea rezultatelor planificate.

Un alt aspect semnificativ abordat in cadrul raportului de audit il reprezintd ,,
Recunoaqterea creanlelor ". Aga cum se prezintd in nota 5 ,, Situalia creanlelor gi
datoriilor la 31.12.2018",la Situaliile financiare intocmire pentru anul20lg, creanleie
nete au fost de 122.91.4 lei (2017:508.448 lei), in scddeie cu 75,83 % fatd de anul
anterior.

Recuperabilitatea meanlelor qi nivelul ajustdrilor de valoare pentru creanlele incerte
sunt considerate a fi un risc semnillcativ din cauza importanlei colectdrii di nr-rmerar,
cu implicalii directe in gestionarea capitalului de lucru al societdtii. Totodatd,
recunoaEterea unei deprecieri a creantelor din conturile de clienli presupune in mod
inerent efectuarea unor judecdli profesionale dificile, ceea ce constituie un risc
privind recunoagterea ajustdrilor de depreciere.

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

testarea 
-eficacitdlii principalelor controale ale Societdtii pentru a preveni qi

detecta frauda qi erorile in recunoagterea veniturilor. Aceasta procedwd a inclus
testarea controalelor pentru recunoagterea veniturilor pe baza livrdrilor efectuate,
prin referire la un eqantion de fianzac\ii

rnspectarea contractelor cu clienlii, pe bazd de eqantion, pentru a intelege
termenii tranzacliilor de vdnzue, inclusiv modalitilile in care reducerile sunt
aplicate, pentru a evalua dacd criteriile de recunoagtere a veniturilor Societdlii au
fost in conformitate cu cerinlele qi standardele contabile in vigoare;

evaluarea, pe bazd de egantion, a recunoagterii in perioada financiard
corespunzdtoare a reducerilor acordate in baza vdnzdrilor in cursul anului
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termenilor agreali in contractele incheiate cu clientii;

r evaluarea, pe bazd de eqantion, a recunoagterii in perioada financiard
corespunzdtoare a veniturilor inregistrate aproape de sfdrqitul exercitriului
financiar, prin compararea tranzacliilor selectate cu documentalia relevantd,
incluzAnd situaJii de lucrdri, procese-verbale de recepJie;

o oblinerea de confirmdri ale soldurilor clienlilor la sfhr;itul anului, pe baza de
esantion;

. testarea controalelor asupra reconcilierilor manuale ale datelor relevante pentru
recunoaEterea veniturilor din sistemul de contabilitate gi cel de facturare;

o efectuarea de teste de detaliu in vederea identificdrii abaterilor de la orincioiul
independenlei exerciliului financiar, avAnd in vedere prevederile contractuale
referitoare la momentul transferului riscurilor gi beneficiilor;

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

c analiza procesului de identificare gi evaluare de cdtre conducere a indiciilor de
depreciere a creanlelor;

. evaluarea eficacitAlii controalelor privind monitorizarea recuperabilitalii
creanlelor;

o evaluarea estimarilor managementului cu privire la ajustarile de valoare efectuate
in raport cu nivelul, vechimea creanlelor qi a gradului de colectare;

o verificarea consecvenlei aplicdrii politicilor contabile referitoare la ajustarea
crean!elor;

r evaluarea recuperabilitSlii creanlelor restante cu referire la nivelurile istorice ale
cheltuielilor cu creanlele incerte qi profilul de risc al partenerilor;

. testarea acestor solduri, pe bazd de eqantion, pentru care am solicitat confirmarea
directi la 31 decembrie 2018:

. examinarea coerenlei hotdrdrilor privind urmdrirea recuperdrii creanlelor
comerciale qi a veniturilor realizate, prin disculii cu managementul pentru
justificarea acestor hotdrAri gi oblinerea de probe de audit necesare pentru
sus!inerea j ustifi cdrilor managementului.
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categoriite bilanfiere ca.re au fost verificate direct sunr ;:IHil"n?tfiff;
veniturile, disponibilitdlile bdnegti qi creanlele. categoriile a cdror verificare s-a
bazat pe testalea sistemicd qi de conformitate sunr cheltuielile, dator.iile si stocurile.

Pragul de semnifica{ie

6. Pragul cantitativ de semnificafie aplicat la efectuarea auditului statutar pentru
situaliile financiare 2018, per ansamblu, este de 65.000 lei.
Pragul de semnificatie a fost ales in raporl de cifra de afaceri, acesta fiind un
indicatorul mult mai stabil de la un an la altul fat6 de profitul inainte de impozitare.
Cifia de afaceri (CA) este un element important pentru utilizatorii informafiilor din
situaliile financiare, fiind considerat gi un criteriu de performan{d ai consiliului de
Administralie al entifilii auditate. Societatea a mai fost auditata si nu au fost
identificate erori semnificative in anii precedenli, nu sunt presiuni neobisnuite din
partea pielei, riscul de fraudd nu este mai ridicat decat cel normal. in anii precedenli
nu am constatat lipsuri semnificative in controlul intem. Riscul inerent general
identificat a fost mediu spre scazut fapt pentru care am ales ca nivel al pragului unul
aproape de cel minim pentru indicatoruI de bazd, CA, pentru a obline gradul de
asigurare necesar.

Capacitatea entiti{ii de a,si continua activitatea

7. in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea
capacitdlii Societdlii de a-qi continua activitatea, pentru prezentarea, dac6 este cazul,
a aspectelor referitoare la continuitatea activitdtii gi pentru utilizarea contabilitdlii pe
baza continuitdlii activitilii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intenlioneazd
sd lichideze Societatea sau sd opreascd operaliunile, fie nu are nicio altd alternativd
realistd in afara acestora.
Probele de audit oblinute referitoare la caracterul adecvat al utilizdrii, de catre
conducere, a principiului de continuitate a activitdlii, in intocmirea situaliilor
financiare, ne determini sd concluziondm cd nu au fost identificate indicii care oot
crea indoieli serioase cu privire la capacitatea entitaFi de a-qi continua activitatea.
concluziile noastre se bazeazd pe probele de audit obtinute pdnd la data raportului
auditorului. cu toate acesrea, evenlmente sau conditii viitoare pot determrna
societatea sd nu igi mai desfbqoare activitatea in baza principiului continuitdlii
activitdtii.

Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situafiile linanciare

8. Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaliile financiare sunt
prezentate de societate in notele explicative. Auditul nostru a inclus evaluarea
politicilor qi principiilor contabile folosite, a estimdrilor contabile efectuate de
conducere, precum qi evaluarea prezentdrii generale a situaliilor financiare.



Furnizarea de citre entitate a explica{iilor qi

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

Tal: 0265.266.240
FAXt +40.265.266.240

www,mscons.ro
mscons_offi ce@yahoo.corr

documentelor solicitate

9. Comunicarea cu Conducerea societdlii a corespuns obiectivelor auditului. Aceasta a
comunicat partenerului de misiune explicaliile $i documentele solicitate.

Alfe aspecte

10. Durata totald neintreruptd a angajamentului nostru este de 6 ani, acoperind exerciliile
financiare incheiate incheiate intre la 31 Decembrie 2013 pana la 31 Decem6rre
2018.

Opinie

11. Am auditat situaliile financiare individuale anexate ale societdlii ECOSERV sIG
S.R.L. ("Societatea"), cu sediul social in Sighigoara, strada Corneqti, nr.5+,
identificatd prin codul unic de inregistrare fiscald 2g696329. care cupdnd tilanlul la
data de 31 decembrie 2018, contul de profit gi pierdere, situatii modificarilor
capitalului propriu qi situalia fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financiar
incheiat la aceasta data, precum qi un sumar al politicilor contabile semnificative sr
notele explicative.

In opinia noastr6, situaliile financiare individuale anexate oferd o imagine fidelb a
poziliei financiare a Societdlii la data de 31 decembrie 201g precum Ei a
performanlei financiare Ei a fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financrar
incheiat la aceastA dat6, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
w. 1802/2014 pentru aprobarea Reglernentdrilor contabile privind situalile
financiare anuale individuale si situatile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

12. Am desfEqurat auditul in conformitate cu standardele Internalionale de Audit
(,,ISA'), Regulamentul UE nr. 537 al parlamentului qi al Consiliului European (,,
Regulamentul") Ei Legea w.r62/20ri (,,Legea"). Responsab itdtile noastreln baza
acestor standarde sunt descrise detaliat in secliunea "Responsabilitdlile auditorului
intr-un audit al situaJiilor financiare" din acest raport. suntem independenli fald de
Societate, conform codului Etic al profesionigtilor contabili emis de consiliul
pentru Standarde Internalionale de Eticd pentru contabili (codul IESBA), conform
cerinlelor etice carsunt relevante pentru auditul situaliilor financiare in Romdnia,
inclusiv Legea, qi ne-am indeplinit responsabilitdlile etice conform acestor cerinte si
conform codului IESBA" credem cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt
suficiente $i adecvate pentru a fumtza o bazd pentru opinia noastrd.
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Partener de audit

MARIA SPINEI

Auditor statutar inregistrat la
Camera Auditorilor Financiari din Romdnia
cu numdrul 307312009
Autorizat de
Autoritatea pentru Supravegherea publicd
Activitdlii de Audit Statutar
prin Autorizalia AF19 TEMp Nr.529

in numele

MS CONSULTING SRL

Tg.Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 6l13

Inregistratd la
Camera Auditorilor Financiari din Rom6nia
cu numdrul 1 137 /31.10.2012

Autorizath de
Autoritatea pentru Supravegherea pub
Activitdlii de Audit Statutar

prin Autorizalia FA19 TEMp Nr.225
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