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Raportul auditorului independent
Cdtre, Actionari, Consiliul de Administralie, comitet de audit
S.C. TERMO-SERVICE S.A.

Raport cu privire la auditul situafiilor financiare
Opinie

Am auditat situaliile financiare individuale anexate ale entitdlii TERMO-SERVICE S.A., cu
sediul social in Iaqi, identificatd prin codul unic de inregistrare fiscal6 14134878, care cuprind
bilanlul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit Ei pierdere, situalia modificdrilor
capitalului propriu gi situalia fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul ltnanciar incheiat la aceastd
dat6, precum Ei un sumar al politicilor contabile semnificative Ei notele explicative.
Situatiile financiare individuale la

.
r
.
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decembrie 2019 se identificd astfel:

Cifra de afaceri netd
Total capitaluri proprii:
Profitul net al exercitiului financiar:

10.917.486 lei
3.217

.132lei

301.760 lei

noastr6, situaliile financiare individuale anexate oferd o imagine frdeld a pozilrei
financiare a entitAtii la data de 31 decembrie 2019 precum gi a performanlei financiare;i a
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd datd, in conformitate cu
Ordinul Ministerului Finanfelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea reglementf,rilor

In opinia

contabile privind situaliile financiare anuale individuale

si

situaliile financiare

anuale

consolidate.
Baza pentru opinie

4

Am desfbgurat'auditul nostru in confbrmitate cu Standardele Internalionale de Audit ("lSA"),
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului;i al Consiliului European (in cele ce urmeazd
,,Regulantentul") qi Legea nrJ622018 (,,Legea"). Responsabilitdlile noastre in baza acestor
standarde sunt descrise detaliat in secliunea "Responsabilitalile auditorului intr-un audit al
situaliilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenli fala de entitate, conform Codului
Etic al Profesioniqtilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internalionale de Eticd
pentru Contabili (codul IESBA), conform cerin{elor etice care sunt relevante pentru auditul
situaliilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul qi Legea, qi ne-am indeplinit
responsabilititile etice conform acestor cerinfe qi conform Codului IESBA. Credem cd probele
de audit pe care le-am oblinut prin sondaj sunt suficiente Ei adecvate pentru a furniza o bazd
pentru opinia noastra.

S.C. AUDIT CONT PREST S.R.L lagi

Girii nr.23; Bl. Ll,

Sc. B, Et. 3' Ap. 4
J 221257912005; RO 18050354
Membru CAFR - autoriza{ia nr. 605/2005
Registru ASPAAS Nr. RPE - FA 605

Str.

Eviden(ie
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re

a un or ils p e cte

modifica opinia atragem atenlia asupra urmatorului fenomen:
Avdnd in vedere pandemia de coronavirus qi incertitudinea intinderii in timp gi amploare este
posibil ca activitalile societdlii in viitor sd fie afectate in sens negativ.
in prezent amploarea influenlei este dificil de estimat, insd tinAnd cont de sectorul de activitate
al societdfii, putem estima cd activitatea va fi afectatd.
Este responsabitatea societat[fii sd analizeze foarte atent expunerea la riscul de continuitate a
activitalii Ei dacd acesta poate avea implicalii asupra situatiilor financiare anuale Ei totodatd s[
evalueze capacitatea societllii de a-Ei continua activitatea.
in urma informaliilor disponibile, evaluarea ftcutd de societate este rezonabild la momentul
emiterii raportului.

Fdrd a

AIte informalii

6

-

Raportul Administrutorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea gi prezentarea Raportului adrninistratorilor in
conformitate cu cerin{ele OMFP 180212014, raport care sd nu conlind denaturdri semnificative qi
pentru acel control intern pe care conducerea il considerf, necesar pentru a pennite intocmirea
Raportului Administratorilor care sd nu conlind denaturdri semnificative cauzate de fraudi sau
eroare. Raportul Administratorilor prezenlat in anexd nu face parte din situaliile financiare.
Opinia noastrd asupra situaliilor financiare nu acoperi raportul administratorilor.

in legdtura cu auditul situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie
2019, responsabilitatea noastrd este sd citim Raporlul administratorilor qi, in acest demers, sd
apreciem dac[ acele informa{ii sunt semnificativ inconsecvente cu situaliile financiare, sau cu
cunostinlele pe care noi le-am obfinut in timpul auditului, sau dacl ele par a fi denaturate
semnificativ.

citit qi raportdrn dacd acesta a fost intocmit, in
toate aspectele semnificative, in confbrmitate cu OMFP 180212014. capitolul 7. punctele 489in

ceea ce privegte Raportul administratorilor. am

49r.

inbazaexclusiv

a

activitdtilor care trebuie destigurate in cursul auditului situaliilor financiare, in

opinia noastr6:

a)

Informaliile prezentate in Raportul administratorilor pentru exerciliul financiar pentru care
au fost ?ntocmite situaliile financiare sunt in concordanfd, in toate aspectele semnificative, cu
situatiile financiare;

b) Raporlul

administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu
OMFP 1802/2014. capitolul 7, punctele 489-491.

in plus, in baza cunostinlelor qi in{elegerii noastre cu piivire la entitate Ei la mediul acesteia,
dobdndite in cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la data de
31 decembrie 2019.

ni

se cere sd r:aportdm dacd am identificat denaturdri semnificative in

Rapogtul administratorilor. Nu avern nimic de raportat cu privire la acest aspect.
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Responsabilitdlite conducerii
Jinanciare

;i ale persosnelor responssbile cu guvernan(a

pentru situaliile

Conducerea entitdtii este responsabild pentru intocmirea situaliilor financiare care sA of'ere o
imagine fidela in confbrmitate cu OMFP 180212014 gi pentru acel control intem pe care
conducerea il consideri necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare lipsite de
denaturlri semnificative" cauzate fie de fiaudd. fie de eroare.
tn intocmirea situa{iilor frnanciare, conducerea este responsabild pentru evaluarea capacitdlii
entitilii de a-qi continua activitatea, pentru prezentarea, dacd este cazul, a aspectelor referitoare
la continuitatea activit5lii $i pentru utilizarea contabilitilii pe baza continuitdlii activit[1ii, cu
exceplia cazului in care conducerea fie intenlioneazd sd lichideze entitatea sau s[ opreasci
operafiunile, fie nu are nicio altd alternativd realistd in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanfa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
rapofiare financiarS.
Respons
10

l

l

abilildlil

e

auditorul ui tntr-un

a

udit sl s itu a{iilor iinanciare

Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in care
situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de fraud6,
fie de eroare, precum qi in emiterea unui rapoft al auditorului care include opinia noastrd.
Asigurarea rezonabild reprezintd un nivel ridicat de asigurare, dat nu este o garanlie a faptului ci
un audit desfbqurat in conformitate cu lSA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativd,
dacf, aceasta existf,. Denaturdrile pot fi catzate fie de fraudd, fie de eroare gi sunt considerate
scmnificative dacd se poate preconiza, in mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate inbaza acestor situalii financiare.
Ca parte a unui audit

in conformitate cu ISA, exercitdm ralionamentul profesional gi rnenlinem

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

.

Identificdm Ei evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situaliilor frnanciare,
cauzate fie de fraudi, fie de eroare, proiectdm qi executdm proceduri de audit ca raspuns
la respectivele riscuri qi oblinem probe de audit suficiente Ei adecvate pentru a furniza o
baza pentru opinia noastrf,. Riscul de nedctectare a unei denaturdri semnificative cauzate
de fraudd este mai ridicat decAt cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate
de eroare, deoarece frauda poate presupune inlelegeri secrete, fals, omisiuni intenlionate,
declaralii false qi evitarea controlului intern.

.

intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri de
audit adecvate circumstanfelor, dar ldri a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacitdtii controlului intern al entitatii.

o

Evaludm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate Ei caracterul rezonabil al
estimdrilor contabile Ei al prezentdrilor aferente de informalii realizate de cdtre
conducere.

o

Formuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utthzdrii de cdtre condttcere a
contabilit6lii pe baza continuitdlii activitAlii Ei determindm, pe baza probelor de audit
oblinute. dacd exista o incertitudinc semnificativd cu privire la evenimente sau condilii
care ar pute^a genera indoieli sernnificative privind capacitatea entitAlii de a-Ei continua
activitatea. In cazul in care concluziondm ci exista o incertitudine semnificativd, trebuie
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sd atragem atenlia in raportul auditorului asupra prezentArilor aferente din situaliile
financiare sau, in cazul in care aceste prezent5;rr sunt neadecvate, sA ne modificdm opinia.
Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit objinute pdni la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare pot determina entitatea sd
nu iqi mai desfbEoare activitatea in bazaprincipiului continuitdlii activitllii.

o

Evaludm prezentarea. structura Ei conlinutul situaliilor financiare, inclusiv al prezentdrilor
de informafii, Ei mdsura in care situaliile financiare reflect[ tranzac\iile Ei evenimentele
care stau labaza acestora intr-o manieri care si rezulte intr-o prezentare fidela.

o

Oblinem probe de audit in funclie de pragul de semnificalie qi mdrimea eqantionului prin
sondaj.

12 Confirm[m c6:

.

Opinia noastrd de audit este in concordanld cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de
Audit al entitatii, pe care l-arn emis in aceeaqi datd in care am emis qi acest raport. De
asemenea, in desliqurarea auditului nostru, ne-am pistrat independenla fa\d de entitatea
auditata.

o

Nu am furnizat pentru entitate serviciile non audit interzise, menlionate la articolul
alineatul (1) din Regulamentul UE nr.53712014.
Anexele A-E fac parte integrald din prezentul raport.

In numele,

Localitatea: Iagi
Data:26.05.2020
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