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Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare
Opinie

Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii Parking Focşani
S.A. (“Societatea”), cu sediul social în Focşani, str. Ştefan cel Mare, nr. 21, număr de
înregistrare la ONRC Vrancea J39/767/2016, C.U.I. RO36849806, care cuprind bilanţul la
data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului
propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta dată,
precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.
Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:
• Profitul net al/ pierderea netă a exerciţiului financiar:

1454204 lei
184264 lei

A

In opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a
poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2019 precum şi a performanţei
financiare şi a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în
conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
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Bazapentru opinie
Am desfăşurat auditul nostru în 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 în
baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea “Responsabilităţile auditorului întrun audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate,
conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde
Internationale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care sunt
relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul şi Legea, şi
ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA.
Credem ca probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza
o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare ale
perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situaţiilor financiare
în ansamblu şi în formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu oferim o opinie separata cu
privire la aceste aspecte cheie. Se evidenţiază faptul că în anul 2018 se înregistrează o
creştere a cifrei de afaceri de 148,50%, deasemenea fiind continuate şi o serie de investiţii
demarate în anul 2018, mijloacele fixe înregistrând o creştere de 124,31%. în anul 2019
Societatea înregistrează profit.
în anul 2019 s-a costituit un provizion ca urmare a unui litigiu apărut în anul 2018,
cu un furnizor de prestări servicii.
Principiul continuităţii activităţii presupune că situaţiile financiare sunt întocmite pe
aceleaşi considerente ca cele actuale, cu excepţia cazului în care conducerea intenţionează
fie să lichideze entitatea, fie să înceteze tranzacţionarea sau nu are o altă alternativă realistă.
Evaluarea dacă baza adecvată a continuării activităţii este adecvată se ia în considerare prin
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evenimentele ulterioare de după încheierea perioadei de raportare. De exemplu, pentru 31
decembrie 2019, la societăţile care sunt grav afectate de impactul pandemiei de COVID-19,
chiar dacă impactul semnificativ asupra operaţiunilor a avut loc după sfârşitul anului, va fi
necesar să se ia în considerare, de către conducere, oportunitatea întocmirii situaţiilor
financiare pe baza unei activităţi continue. Atunci când conducerea este conştientă de
incertitudinile semnificative care pun serios la îndoială capacitatea entităţii de a-şi continua
activitatea, entitatea ar trebui să dezvăluie aceste incertitudini materiale în situaţiile
financiare
Alte informaţii - Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea altor informaţii. Acele
alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare şi
raportul auditorului cu privire la acestea şi nici declaraţia nefinanciară.
Opinia noastră cu privire la situaţiile financiare nu acopera şi aceste alte informaţii şi
cu excepţia cazului în care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un
fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informaţii şi, în acest
demers, să apreciem dacă acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile
financiare, sau cu cunoştinţele pe care noi le-am obtinut în timpul auditului, sau dacă ele par
a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit şi raportăm dacă acesta a fost
întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile articolelor 489-492
din OMFP 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
In baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate în cursul auditului situaţiilor
financiare, în opinia noastră:
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a) Informaţiile prezentate în Raportul administratorilor

pentru exerciţiul financiar

pentru care au fost întocmite situaţiile financiare sunt ţn concordanţă, în toate
aspectele semnificative, cu situaţiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu prevederile articolelor 489-492 din OMFP 1802/2014 cu
modificările şi completările ulterioare.
In plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul
acesteia, dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări
semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest
aspect.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situaţiile financiare

Conducerea Societăţii este responsabila pentru întocmirea situaţiilor financiare care
să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările şi
completările ulterioare şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate
fie de fraudă, fie de eroare.

In întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea
capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a
aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza
continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze
Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara
acestora.
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Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilorfinanciare

Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsură în
care situaţiile financiare, ţn ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de
fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastra. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie
a faptului ca un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi
sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea,
individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza
acestor situaţii financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi
menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor
financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri
de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a
unei denaturări semnificative cauzate de fraudă 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 şi
evitarea controlului intern.

•

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

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul
rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii
realizate de către conducere.

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către
conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza
probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la
evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind
capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. în cazul în care concluzionăm
ca există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul
auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în
care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile
noastre se bazeaza pe probele de audit obţinute până la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina
Societatea sa nu îşi mai desfasoare activitatea în baza principiului continuităţii
activităţii.

•

Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informaţii, şi măsură în care situaţiile financiare reflectă
tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să
rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanţa, printre alte aspecte, aria
planificată şi programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului,
inclusiv orice deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe
parcursul auditului.
De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaraţie cu
privire la conformitatea noastra cu cerinţele etice privind independenţa şi le comunicam
toate relaţiile şi alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne
afecteze independenţa şi, unde este cazul, măsurile de siguranţă aferente.
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Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvemanţa, stabilim
acele aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra situaţiilor
financiare din perioada curenta şi, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem
aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepţia cazului în care legislaţia sau
reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în
circumstanţe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul
nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie
depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare

Am fost numiţi de Adunarea Generală a Asociaţilor să audităm situaţiile financiare
ale Parking Focşani S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2017. Durata
totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 (patru) ani, acoperind exerciţiile
financiare încheiate la 31.12.2017 până la 31.12.2020.

Confirmăm că:
•

Opinia noastră de audit este în concordanţă cu raportul suplimentar prezentat
Comitetului de Audit al Societăţii, pe care l-am emis în aceeaşi dată în care am emis
şi acest raport. De asemenea, în desfăşurarea auditului nostru, ne-am păstrat
independenţa faţă de entitatea auditată.

•

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

•

Atragem atenţia cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 162/2017, privind
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale
consolidate şi de modificare a unor acte normative, în ceea ce priveşte organizarea
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activităţii de audit intern la entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse
auditului statutar şi organizarea comitetului de audit la entităţile de interes public.
•

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entităţile ale căror situaţii
financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv
entităţile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017
şi entităţile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate
să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern. Totodată,
pentru entităţile de interes public se prevede obligaţia organizării unui comitet de
audit, conform legii.

•

Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie
contravenţie nerespectarea cerinţelor privind organizarea activităţii de audit
intern şi a comitetului de audit, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la
100.000 lei.

•

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit
financiar responsabilii

pentru

organizarea

activităţii

de

audit

intern,

coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern
trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activităţii de audit
intern se realizează în conformitate cu standardele internaţionale de audit intern
emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de
Cameră şi cu respectarea tuturor reglementărilor emise de CAFR privind activitatea
de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.
La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi
economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi
funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entităţile publice.
în anul 2019, din luna decembrie, Societatea are auditor intern. în scurtul interval
rămas până la finalul anului, auditorul intern nu a putut efectua rapoarte de audit în anul
2019.
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Precizări cu privire la alte dispoziţii legale apărute în anul 2019
Societăţile comerciale trebuie să dispună de sisteme adecvate de gestionare a
riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor prin care să se asigure
transpunerea în preactică a Legii nr. 129/2019. Sistemul adecvat de gestionare a riscurilor
trebuie să cuprindă:
- proceduri privind evaluarea riscurilor
- proceduri de cunoaştere a clientelei
- norme interne (regulamente interne) prin care se asigură transpunerea în
preactică a Legii nr. 129/2019, cu luarea în considerare a specificului
activităţii entităţii şi a particularităţilor persoanelor cu care aceasta
interacţionează în derularea activităţii.

Z-N
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In numele
GHEORGHE M. DORINEL - AUDITOR FINANCIAR
Vrancea, Focşani, str. Constructorului, nr. 8, bl. 13, sc. 2, ap. 38

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numărul 4978/19.03.2015

Auditor^semnatura de mana
Nume Auditor-tiparit
înregistrat

la

Camera

Gheorghe Dorinei
Auditorilor

Financiari
din Romania cu numărul 4978/19.03.2015
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