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Prezentul raport conline Rapo(ul auditorului statutar gi Scrisoarea citre conducere intocmite in trei (trei) exemplare, din
care:
-2 (doutr)exemplare pentru CoMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREgTt S.R,L.
-1 (un) exemplar pentru auditor financiar

RAPORTUT AUDITORUTU INDEPEND ENT
ASUPRA SITUATIITOR FINANCIARE DE LA 31. 12.20 t I

ale COMPANIEI MUMCIPALE

III,JMINAT PTDUC BUCUREST S.Rt..

Citre acfionarii Companiei Municipale lluminat Public Bucuregti S.R.L.
Opinie
Il].Am auditat Situaliile financiare individuale ale Companiei Municipale Iluminat public
Bucuregti S.R.t. ("Compania") cu sediul social in municipiul Bucuregti, sector 2, strada
Aristide Demetriade, nr.2, biroul m.21, etaj 2, inregistrati la Oficiul Registrului
Comergului sub nr. J40l10321/2017, cod unic de inregistrare RO3783ZlLq, care cuprind
bilanful la data de 3l .12.2019, respectiv Situalia contului de profit;i pierdere, precum
;i un sumar al politicilor contabile semnificative gi alte note explicative.

[2]. Situa[iile financiare auditate au fost intocmite conform gi in formatul prevlzut de
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice m. lBO2/2014 pentru aprobarea Regiementirilor
contabile privind situafiile financiare anuale individuale gi situagiile financiare anuale
consolidate cu modificirile gi completirile ulterioare, care se referi la:

r
e
o
tSl.

Total active:
Total capitaluri proprii/activ net:
Rezultat net aI exercifiului-profit:

43.803.298 lei
t7.449.267 lei
492.647 lei

in opinia noastr5, situaliile financiare individuale anexate oferi o imagine fideli a
poziliei financiare a Companiei la d,ata de 3l decembrie 20lg precum a
;i
performanlei financiare ;i a fluxurilor de trezorerie pentnr exerciliul financiar
irncheiat la aceasti dati in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor publice nr.
lB02/2O14 pentru aprobarea Reglementlrilor contabile privind situafiile financiare
anuale individuale 9i situaliile financiare anuale consolidate, cu modificirile ulterioare
("OMFP nr. l8O2/20 1 4").

Baza pentru opinie
[ ]. Am desfigurat auditul nostru ln conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit
("ISA") 9i Legea nr. 162/2017 (,,Legea"). Responsabiliti$le noastre in baza acestor
standarde sunt descrise detaliat in secfiunea "Responsabilitdtile auditorului intr-un audit
al situagiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenli fafi de Companie,
conform Codului Etic al Profesionigtilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde
Interna$ionale de Etici pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinlelor etice care
sunt relevante pentru auditul situaliilor financiare in Romania, inclusi, i.gu", gi ne-am
indeplinit responsabilitdgile etice conform acestor cerinle gi conform Codului IESBA.
Credem ci probele de audit pe care le-am obfinut sunt suficiente gi adecvate pentru a
furniza o bazi pentru opinia noastrl.

Aspectele cfteie de audit

[5]. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ralionamentului nq$tru
profesional, au avut cea mai mare importan!5 pentru auditul situagiilor financiare din
perioada curent5. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situafiilor
financiare in ansamblu gi in formarea opiniei noastre asupra acestora gi nu oferim o
opinie separati cu privire la aceste aspecte.

i.

Evaluarea imobilizcirilor corporale

A9a cum este prezentat in Nota I din situaliile financiare ,,Active imobilizate", Ia
data de 31 decembrie 2019, Compania deline imobilizlri corporale in valoare neti
de 10.711.905 lei. Valoarea netl contabilS a imobilizirilor corporale reprezintl un
procent de 24,43Yo din totalul activelor. Identificarea unor indicii de depreciere de
citre management, cum ar fi sciderea valorii de piagl sau o depreciere morali a
activelor poate conduce Ia necesitatea inregistririi unor deprecieri (ajustfiri
suplimentare) asupra valorii contabile a imobilizdrilor corporale.
in cazul in care se identificl astfel de indicii, conducerea trebuie sI facl o estimare
a valorii recuperabile a activului care este comparatd cu valoarea netd contabili.
Am analizat procesul de identificare gi evaluare de citre conducere a indiciilor de
depreciere Rezultatul acestei analize a fost acela cE nu au existat indicii de
depreciere a imobilizSrilor corporale in cursul perioadei care sI impunl efectuarea
unei evalulri a valorii recuperabile a activelor.
Activitatea noastri de audit a analizat caracterul rezonabil al rezultatelor procesului
de identificare gi evaluare realizat de cltre conducere. in mod speciiic, munca
noastrr a inclus, dar nu a fost limitatr Ia urmrtoarele proceduri:
' analiza comparativi ;i analiza ipotezelor care au stat la baza calculelor in
vederea determindrii valorii recuperabile a activelor;
' analiza pentru un egantion a duratelor de utilizare ;i calculului costului
privind amortizarea imobilizirilor corporale.

Am concluzionat
bilan;ului.

ii.

cI

evaluarea imobilizlrilor corporale este adecvatl

la data

Recuperabilitatea creanlelor comerciale

Cu privire la situaliile financiare ,,Creanle", la 3l decembrie 201g, creangele
comerciale au fost in valoare neti de 28.440.299 lei, respectiv cu o pondere

semnificativl de 64,86Yo din total active. Recuperabilitatea creangelor comerciale gi
nivelul ajustirilor de valoare pentru creanle incerte sunt considerate a fi un risc
semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri in situagiile financiare,
precum 9i importanla colectlrii de numerar cu referire la gestionarea capitalului
de lucru al Companiei.
Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre
altele:
' evaluarea estimlrilor managementului cu privire la ajustirile de valoare
efectuate in raport cu nivelul, vechimea creanfelor gi a gradului de
colectare;

verificarea consecvenlei aplicirii politicilor contabile

acestor solduri, pe bazi de egantion, pentru care am solicitat confimarea
directl la 3l decembrie 20lg;

'

analizarea rezonabilitSgii politicii contabile cu privire la ajustdrile de valoare.
Opinia noastri nu este modificatl cu privire Ia acest aspect.

iii,

Recunoa;terea veniturilor

in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, existl un rise implicit ln
recunoagterea veniturilor, datoriti presiunii pe care conducerea o poate resimgi
in leglturi cu acoperirea pierderilor realizate din anii anteriori. Compania

realizeazl venituri in baza infelegerilor contractuale incheiate cu cliengii.
Veniturile din servicii prestate reprezinti o valoare semnificativi de 26.791.S21 lei
gi sunt recunoscute in contul de profit gi pierdere cind riscurile si beneficiile
asociate proprietS|ii sunt transferate cumpiritorului. Compania aplicl principiul
separirii exercigiilor financiare pentru recunoagterea veniturilor ,si cheltuiefior.
Am identificat recunoagterea veniturilor ca aspect cheie, deoarece veniturile
reprezintl unul din indicatorii cheie de performan!5 ai Companiei gi, prin urmare,
existi un risc inerent in legiturl cu recunoa;terea lor de cltre conducere pentru
indeplinirea unor obiective sau aqteptiri specifice.
Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:
' evaluarea principiilor de recunoagtere a veniturilor in conformitate cu
OMFP m. lB02/2014, cu precidere secliunea 4.l7.L "Venituri" gi in raport
cu politicile contabile ale Companiei. Pentru a preveni ;i detecta frauda gi
erorile in recunoa$terea veniturilor, procedura a inclus testarea
controalelor pentru recunoagterea veniturilor pe baza serviciilor efectuate,
prin referire la un egantion de tranzaclii;
r examinarea acuratefii ajustirilor etectuate de Companie pentru respectarea
principiului independengei exercigiilor, avAnd in vedere condiliile de
,
prestare 9i prevederile contractuale referitoare la modalitSgile de prestare a
serviciilor;
' inspectarea contractelor cu clienfii, pe bazd de egantion, pentru a infelege
termenii tranzactiilor de prestare, inclusiv modalitilile in care reducerile
sunt aplicate, pentru a evalua dacl criteriile de recunoagtere a veniturilor
Companiei au fost in conformitate cu cerinlele ;i reglementirile legale in
vigoare;
r examinarea registrului de vinziri dupi incheierea exercigiului financiar
pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea
documentatiei relevante pentru a evalua daci veniturile aferente au fost
contabilizate in perioada financiara corespunzitoare.

opinia noastrS nu este modificatr cu privire la acest aspect.

Ewde
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c Sistemul de impozitare din Rom0nia a suferit multiple modificlri in ultimii ani
gi este intr-un proces continuu de actualizare gi modernizare. Ca urmare,

existl interpretiri diferite ale legislapiei fiscale, in anumite

lnci

situagii,

autorit5gile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedAnd la
calcularea unor impozite gi taxe suplimentare gi a dobinzilor gi penalitigilor
de intArziere aferente (in prezent in valoare totalS de 0,03% pe zi de
int6rziere). in Rom&nia, exercigiul fiscal rlmine deschis pentru verificare
fiscalS timp de 5 ani. Conducerea Companiei consideri ci obligapiile fiscale
incluse in aceste situafii financiare sunt adecvate.

.

t

in cursul anului auditat, compania a inregistrat o profit de 492.642 lei, fagi de
pierderea inregistrati in anul 2018 de 5.162.140 lei, fiind un aspect care ne
conduce la aprecieri prudente referitoare la capacitatea Companiei de a
face fa15 obligaliilor de plati exigibile pe termen scurt, corelat gi cu
dependenla semnificativl fa95 de clienfi afiliafi in exerciqiul financiar 201g.
Perspectiva continuirii activitefii depinde de modul in care managementul
abordeazi evenimentele gi condiliile economice prezente in mediul in care
opereazi Compania, respectiv asigurarea surselor de finangare prin majoriri
de capital social sau atragerea de surse externe compatibile cu fluxurile de
numerar generate din activitate de exploatare viitoare.
A$a cum este prezentat in situaliile financiare la postul de bilang "Cheltuieli
in avans", Compania are inregistrate Ia sfdrgitul anului 20lg sume

semnificative mult mai mari fagi de perioada anului 20lB in valoare de
1.927.245 lei. Un posibil risc ar fi denaturarea semnificativl a rezultatului
prezentat in situafia contului de profit 9i pierderi si alte elemente ale
rezultatului global, ca urmare a neinregistririi corecte a cheltuielilor de
exploatare. Descircarea acestor cheltuieli in anii urmitori, poate afecta ;i
rezultatul exercipiilor urmltoare, putind si influenfeze in consecingi qi
activitatea viitoare a companiei. Compania monitorizeazi aceste evenimente
.;i efectul lor asupra activitllii Companiei.

'

Dupi inchiderea exercigiului financiar, in martie 2O2O, misuri restrictive au
fost luate in RomAnia ;i in multe alte !5ri in efortul de a limita rlspindirea
COVID-I9' Nu se poate estima cum va evolua situagia, ceea ce determini
incertitudini cu privire la dezvoltarea economicS. Conducerea Companiei a
Iuat misuri gi monitorizeazi continuu situatria, estimarea Conducerii fiind ca
societatea va fi capabil5 si dep5geascS aceasti situagie de urgenfn. Cu toate
acestea, concluzia se bazeazi pe informaliile disponibile Ia data emiterii
acestor situafii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra
activitilii viitoare a Companiei poate diferi de estimarea Conducerii.
Opinia noastri de audit nu este modificatl cu privire Ia acest aspect.

Alte informalii . Raportul adminisfua lorilor
[6]. Administratorii $unt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informaiii.
Acele alte informalii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situafiile
financiare gi raportul auditorului cu privire la acestea.
Opinia noastri cu privire la situafiile financiare nu acoperi gi aceste alte informalii gi cu
exceptia cazului in care se menlioneazi explicit in raportul nostru, nu exprimim nici un
fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in legstur5 cu auditul situagiilor financiare pentru exercigiul financiar incheiat la Bl

decembrie 2019, responsabilitatea noastri este sI citim acele alte informalii gi, in acest
demers, sI apreciem daci acele alte informatrii sunt semnificativ inconsecvente cu
situaliile financiare, sau cu cunogtinfele pe care noi le-am oblinut in timpul auditului,
sau dacl ele par a fi denaturate semnificativ.

in ceea ce privegte Raportul administratorilor, am citit gi raportim dacd acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. lBO2/2014 cu modificdrile ulterioare, punctele 4gg-4g2.

in baza exclusiv a activitigilor care trebuie

desf5gurate

financiare, in opinia noastrl:

in cursul auditului situaliilor

a) Informaliile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitriul financiar
pentru care au fost intocmite situaliile financiare sunt in concordanga, tn toate
aspectele semnificative, cu situagiile financiare;
b) Raportul Administratorilor, a fost intocmit,

in toate aspectele semnificative, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. IBOZ/ZO14 cu
modificirile ulterioare, punctele 4gg-4g2.

in plus, in baza cunogtinlelor gi inyelegerii noastre cu privire la Companie gi la mediul
acesteia, dobAndite in cursul auditului situaqiilor financiare pentru exercigiul financiar
incheiat la data de 3l decembrie 201g, ni se cere s5 raportlm daci am identificat
denaturlri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu
privire la acest aspect.

Sesponsahilitdlile conducerii gi ale persoane lor responsa.bile cu guvernanta
pentru situ aliile {inanciarc
[7]' Conducerea este responsabili pentru intocmirea gi prezentarea fideli a situa]iilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finangelor Publice nr. lB0Z/2014 cu
modificirile ulterioare gi pentru acel control intern pe care conducerea iI considerl
necesar pentru a permite intocmirea de situatrii financiare lipsite de denaturiiri
semnificative, cauzate fie de fraudl, fie de eroare.
[B].In intocmirea situa;iilor financiare, conducerea este responsabill pentru aprecierea
capaciti;ii Companiei de a-gi continua activitatea, prezentAnd, daci este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitSlii gi utilizdnd contabilitatea pe baza
continuitilii activitilii, cu excepfia cazului in care conducerea fie intenyioneazd si
lichideze Compania sau sI opreasci operafiunile, fie nu are,,nicio alti alternativi
realisti in afara acestora.

[9]. Persoanele responsabile cu guvernanfa sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiari al Companiei,

ilitd{ile auditorului lnlr- un audit at situaliilor tinanciare
[10]. Obiectivele noastre constau in obtrinerea unei asigurlri rezonabile privind misura in
care situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative,

.Responsa.b

cauzate fie de fraud5, fie de eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului
care include opinia noastrS. Asigurarea rezonabili reprezintl un nivel ridicat de
asigurare, dar nu este o garanfie a faptului cX un audit desfSgurat in conformitate cu
Standardele Internalionale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativi, dacd aceasta existl. Denaturirile pot fi cauzate fie de fraudi, fie de
eroare 9i sunt considerate semnificative daci se poate preconiza, in mod rezonabil,
cI acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situafii financiare.

[l l]. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit,
exercitim ralionamentul profesional gi menlinem scepticismul profesional pe
parcursul auditului. De asemenea:

'ldentificim gi evalulm riscurile de denaturare semnificativi a situatriilor
financiare, cauzatd fie de fraudi, fie de eroare, proiectim qi executlm

proceduri de audit ca rdspuns la respectivele riscuri gi oblinem probe de audit
suficiente 9i adecvate pentru a furniza o bazl pentru opinia noastrd. Riscul de
nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate de fraudi este mai ridicat
decit cel de nedetectare a unei denaturlri semnificative cauzate de eroare,
deoarece frauda poate presupune ingelegeri secrete, fals, omisiuni
intenfionate, declaralii false gi evitarea controrurui intern.

'ingelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectlrii de
proceduri de audit adecvate circumstanfelor, dar flri a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacitilii controlului intern al Companiei.

'Evaluim gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate gi caracterul
rezonabil al estimlrilor contabile gi al prezentlrilor aferente de informayii
realizate de cltre conducere.

'Formulim o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizirii de citre
conducere a contabilitfrlii pe baza continuitlgii activitetii gi determinim, pe
baza probelor de audit obfinute, daci existi o incertitudine semnificativi cu
privire la evenimente sau condilii care ar putea genera indoieli semnificative
privind capacitatea Companiei de a-gi continua activitatea. in cazul in care
concluzionlm ci existi o incertitudine semnificativS, trebuie si atragem aten;ia
in raportul auditorului asupra prezentdrilor aferente din situafiile financiare
sau, in cazul in care aceste prezentiri sunt neadecvate, sI ne modificlm opinia.
Concluziile noastre se bazeazd pe probele de audit oblinute pini la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condi;ii viitoare pot

determina Compania sI nu igi mai desfitoare activitatea in baza principiului
continuitafii activit5fii.

'Evaluim prezentarea, structura qi continutul general al situaliilor financiare,
inclusiv al prezentirilor de informafii, gi misura in care situafiile financiare
reflecti tranzacfiile gi evenimentele de bazi intr-o manierl care realizeazl
prezentarea fideld.

[12]. Comuniclm persoanelor responsabile cu guvernan]a, printre alte aspecte, aria
planificati pi programarea in timp a auditului, precum gi principalele constatiri ale
auditului, inclusiv orice deficienle semnificative ale controlului intern, pe care le
identificim pe parcursul auditului.
[13]. De asemenea, furnizim persoanelor responsabile cu guvernanfa o declarafie ci
am respectat cerinlele etice relevante privind independenla pi ci le-am comunicat
toate relaliile gi alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil,

ci ne afecteazi independenla gi, acolo unde este cazul, misurite de protecfie
aferente.

[14]. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanra, stabilim
care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situaliilor financiare din
perioada curentd gi care reprezintd, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem
aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceplia cazului in care legile sau
reglementlrile interzic prezentarea publici a aspectului sau a cazului [n care, in
circumstanfe extrem de rare, determinam cd un aspect nu ar trebui comunicat in
raportul nostru deoarece se preconizeazi in mod rezonabil ca beneficiile
interesului public si fie depigite de consecinlele negative ale acestei comuniciri.

Rapofi cu privire la alte dispozilii legale;i de reglementare
t0itin.-121 din-Regulamentul (UE)
tlSl.in conformitate cu

"ri. tn raportul nostru independentnr. Sg7/ZOt4, furnizim
urmdtoarele informalii
de audit, care sunt
necesare in plus fafi de cerinlele Standardelor Internalionale de Audit:
'La data emiterii prezentului raport de audit, Compania nu are un Comitet
de Audit, citre care si emitem un raport suplimentar.

'in

desfSgurarea auditului nostru, ne-am
entitatea auditati.

pistrat independenfa fagi de

'Declarlm ci nu am furnizat pentru Companie servicii interzise care nu sunt
similare auditului, menfionate la art. 5 alin. (l) din Regulamentut (UE) nr.
537/2014, in plus, nu am furnizat pentru Companie alte servicii care nu sunt
de audit gi care nu au fost prezentate in situayiile financiare.

raport al auditorului independent este adresat exclusiv ac]ionarilor
Companiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta
aclionarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie^s5 le raportlm intr-un

[16]. Acest

raport de audit financiar, ;i nu In alte scopuri. [n mdsura permise de lege, nu
acceptim ;i nu ne asumim responsabilitatea dec6t fafl de Companie $i de
acgionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia formatS.
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