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A^SUPRA SITUATIIIJOR FINAMUTRE DE LA 3I . I 2.202 I

ale COMPAtrIIEI MLIMCIPALE ILil,IMII{AT PUBIJC BUCUREfln S.RL.

Citre asociatul unic a! Companiei Municipale lluminat Public Bucuregti S.R.L.

Opinie
Il].Am auditat Situa;iile financiare individuale ale Companiei Municipale Iluminat Public

Bucuregti S.R.t. ("Compania") cu sediul socid in municipiul Bucuregti, sector 2, strada
Aristide Demetriader nr. 2, biroul nr. 21, etaj 2, inregistratl la Oficiul Registrului
ComerSului sub nr. J4O/lO32l/2O17, cod unic de inregistrare RO37832144, care cuprind
bilangul la data de 3l .12.2021, respectiv Situagia contului de profit 9i pierdere, precum
9i un sumar al politicilor contabile semnificative gi alte note explicative.

[2]. Situafile financiare auditate au fost intocmite conform gi in formatul previzut de
Ordinul Ministrului Finanfelor Publice m. l801l20l4 pentru aprobarea Reglementirilor
contabile privind situafile financiare anuale individuale gi situagiile financiare anuale
consolidate cu modiEcirile gi completirile ulterioare, care se referE la:

o Total active:
o Tolal capitaluri propriVactiv net:
o Rezultat net al exerciflului-protit:

36.439. r l5 lei
21.667.224 lei
1.201.832 lei

t3l. in opinia noastrd, situaprile financiare individuale anexate ofertr o imagine fidelii a
poziliei financiare a Cornpaniei la data de 3l decem.brie 2021 precrrm gi a
performanlei frnanciare gi a fluxurilor de trezorerie pentnr exerciliul financiar
incheiat la aceastl datd in conformitate cu Ordinul Ministrului Finangelor Publice nr.
1802/2014 pentru aprobarea Reglementirilor contabile privind situaliile frnanciare
anuale individuale gi situagiile financiare anuale consolidate, cu modificlrile ulterioare
("OMFP nr. l8O2/20 I 4").

Bazapenttt opinie
[a]. Am desfSgurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internagionale de Audit

("ISA") i;i Legea nr. 162120l? (,,Lregea"). Responsabilitiflle noastre in baza acestor
standarde sunt descrise detaliat in secliunea "Responsabilitdfile auditotttlui intr-un audit
al situaliilor financiare" din raportul nostnr. Suntem independenf faga de Companie,
conform Codului Etic d Profesionigtilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde
Internagionale de Etice pentru Contabili (codul IESBA), conform ceringelor etice care
sunt relevante pentru auditul situagiilor financiare in Romania, inclusiv Lregea, gi ne-am
indeplinit responsabilitigile etice conform acestor ceringe gi conform Codului IESBA.
Credem ci probele de audit pe care le-am oblinut sunt suliciente gi adesvate pentru a
furniza o bazi pentru opinia noastr5.

I DBF EXPERT AUDrT S.P..r. -l

tw



Aspectele cfteie de audil
[5]. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ragionamentului nostru

profesional, au a'mt cea mai mare importanfi pentru auditul situaflilor financiare din
perioada curentS. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situagiilor
financiare [n ansamblu gi in formarea opiniei noastre asupra acestora 9i nu oferim o
opinie separati cu privire la aceste aspecle.

i. Evaluareaimobilizdilorcorporale

/{5a cum este prezentat in Nota I din situafiile financiare ,,Active imobilizate", la
data de 3l decembrie 2021, Compania degine imobiliziri corporale [n valoare neti
de 3.323.079 lei. Valoarea neti contabilS a imobilizlrilor corporale reprezinti un
procent de 9,l?Yodin totalul activelor. Identificarea unor indicii de depreciere de
cltre management, cum ar fi sciderea valorii de piaga sau o depreciere moralS a
activelor poate conduce la necesitatea inregistririi unor deprecieri (ajtrstiri
suplimentare) asupra valorii contabile a imobilizdrilor corporale.
in cazul in care se identificl astfel de indicii, conducerea trebuie si faci o estimare
a valorii recuperabile a activului care este comparati cu valoarea neti contabilS.
Am analizat procesul de identificare gi evaluare de citre conducere a indiciilor de
depreciere Rezultatul acestei anal;re a fost acela ci nu au existat indicii de
depreciere a imobilizirilor corporale in cursul perioadei care si impuni efectuarea
unei evaluiri a valorii recuperabile a activelor.
Activitatea noastre de audit a analizat caracterul rezonabil al rezultatelor procesului
de identificare gi evaluare realizat de citre conducere. in mod specific, munca
noastrd a inclus, dar nu a fost limitati la urm5toarele proceduri:

' analiza comparativi gi analiza ipotezelor care au stat la baza calculelor in
vederea determinirii valorii recuperabile a activelor;

' analiza pentnr un egantion a duratelor de utilizare gi calculului costului
privind amortizarea imobilizdrilor corporale.

Am concluzionat cI evaluarea imobilizirilor corporale este adecvati la data
bilanfului.

ii. Recuperabililateacreanlelorcomerciale

Cu privire la situagiile financiare ,,Crean[e", la 3l decembrie 202L, creanlele
comerciale au fost [n valoare netA de 29.782.266 lei, respectiv cu o pondere
semnificativi de 8l,73yo din total active. Recuperabilitatea creanlelor comerciale gi
nivelul ajustirilor de valoare pentru creanle incerte sunt considerate a fi un risc
semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri in situafile financiare,
precum gi importanga colectirii 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 estimirilor managementului cu privire la ajustirile de valoare
efectuate in raport cu nivelul, vechimea creantelor gi a gradului de
colectare;

' verificarea consecvengei aplicirii politicilor contabile referitoare la testarea

I pBF EXPERT AUDIT S..R..r. I

aF;nntaTT



acestor solduri, pe bazi de egantion, pentnr care am solicitat confimarea
directi Ia 3l decembrie 2O2l;

' analizarea rezonabilitefii potiticii contabile cu privire la ajustirile de valoare.
Opinia noastrl nu este modificati cu privire la acest aspect.

iii. Recunoa,slerea cilrei de afaceri

in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, existi un risc implicit in
recunoa;terea cifrei de afaceri, datoriti presiunii pe care conducerea o poate
resimgi in legiturl cu acoperirea pierderilor realizate din anii anteriori. Compania
realizeazi venituri in baza ingelegerilor contractuale incheiate cu cliengii.
Cifra de afaceri a scizut cu circa 45,92%0 la 23.163.335 lei in exercigiul financiar
curent, de la 42.829.049 lei la 31.12.2020. E:<erciful financiar 2O2O a fost unul
atipic, criza sanitarl generati de pandemia Covid-19 a generat o crizl economici
care a afectat profund industria energeticS.
Cifra de afaceri reprezinti o valoare semnificativl gi este recunoscuti in contul de
profit gi pierdere cind riscurile si beneficiile asociate proprietifii sunt transferate
cumplrltorului. Societatea aplici principiul separirii exercifiilor financiare pentru
recunoagterea veniturilor gi cheltuielilor. fipurile de tranzaclii identificate,
referitoare la recunoa$terea veniturilor, conduc la urmitoarele riscuri:
completitudinea gi existenfa veniturilor lnregistrate, precum gi coreoitudinea
veniturilor recunoscute pentru traruacfile incheiate la 3l decembrie 2021.
Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

' evaluarea principiilor de recunoagtere a veniturilor in conformitate cu
OMFP nr. 1802/2014, cu precddere secgiunea 4.17.1.'Venituri" gi [n raport
cu politicile contabile ale Companiei. Pentru a preveni gi detecta frauda gi
erorile in recunoagterea veniturilor, procedura a inclus testarea
controalelor pentru recunoagterea veniturilor pe baza serviciilor efectuate,
prin referire la un egantion de tranzacAii;

' examinarea acurate$i ajustirilor etectuate de Companie pentru respectarea
principiului independengei exerci;iilor, avind in vedere condigiile de
prestare gi prevederile contractuale referitoare la modalitigile de prestare a
serviciilor;

' inspectarea contractelor cu cliengii. pe bazi de egantion, pentru a inlelege
termenii tranzactiilor de prestare, inclusiv modalitlfle in care reducerile
sunt aplicate, pentru a evdua daci criteriile de recunoagtere a veniturilor
Companiei au fost in conformitate cu cerinfele 9i reglementirile legale in
vigoare;

' examinarea registrului de vAnzlri dupl incheierea exercifului financiar
Pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea
documentagiei relevante pentru a evalua daci veniturile aferente au fost
contabilizate in perioada fi nanciara corespunzitoare.

Opinia noastre nu este modificatd cu privire la acest aspect.
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lv Evi de nlie re a unor aspecle
o Sistemul de impozitare din Rominia a suferit multiple modifictrri In ultimii ani

gi este intr-un proces continuu de actualizare 9i modernizare. Ca urmare, incE
existi interpretiri diferite ale legislagiei fiscde, in anumite situafii,
autoritSflle fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, proced6nd la
calcularea unor impozite gi ta:re suplimentare gi a dob6ruilor gi penalitSflor
de intirziere aferente (in prezent in valoare totali de 0,03o2 pe zi de
intirziere). in Rominia, exercigiul fiscal r5mAne deschis pentru verificare
fiscalS timp de 5 ani. Conducerea Companiei consideri ci obligagiile fiscale
incluse in aceste situagii financiare sunt adecnate.

in cursul anului auditat, compania a inregistrat un profit de 1,701.832 lei, fa!5
de profitul inregistrat in anul 2O2O de 5.238.347 lei, fiind un aspect care ne
conduce la aprecieri prudente referitoare la capacitatea Companiei de a
face fagi obligaflilor de plati exigibile pe termen scurt, corelat 9i cu
dependen;a semnificative faga de un singur client - Municipiul Bucuregti in
exercigiul financiar 2021. Perspectiva continuirii activiti$i depinde de modul
in care managementul abordeazi evenimentele gi condi;iile economice
prezente in mediul [n 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.

Situagiile financiare individuale la 3l decembrie 2O2l congin tranzaclii cu
p5rlile afiliate (printre care gi relafla cu Municipiul Bucuregti). Legislafla
fiscalS din Rominia include principiul "valorii de piagi", conform cireia
tratuac}iile intre pirfile afiliate trebuie si se desfagoare la valoarea de piala.
Societd$ile care desfSgoari tranzaclii cu pi4ile afiIiate trebuie si intocmeasci
9i si puni la dispozigia autoritililor fiscale, la solicitarea acestora, dosarul de
documentare a prefurilor de transfer. Compania are in derulare intocmirea
dosarul preturilor de transfer pentru exercifiul financiar incheiat la 3l
decembrie 2021. Managementul consideri c5 nu va suferi pierderi in cazul
unui control fiscal privind preturile de transfer, existAnd documentafie
suficienti pentnr a proba ca tranzacgiile Companiei sunt efectuate la pref de
pia15. Cu toate acestea, exist5 posibilitatea unor interpretiri diferite ale
autoritigirlor fiscale, impact ce nu poate fi estimat in mod credibil.

Respectarea principiului continuitifii activitigiri susfnuti de conducerea
Companiei la intocmirea situagiilor financiare individuale, poEivit
informaFilor din Raportul administratorilor este discutabili, fiind afectati
semnificativ, in opinia noastri de actuala situafe juridici a acesteia, ce
poate $ne cont de procedura de desfiingare a altor Companii Municipale.

@MT



o Climatul de crizi de sinitate publici generati de pandemia de COVID-I9
corelat cu incertitudinile generate de contextul geopolitic din Ucraina, de
restricliile impuse la nivel internalional Federaliei Ruse, respectiv
Belarusului, gi criza energetici determini implicit existenia unui risc referitor
la posibilitatea unor evolugii imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor
economico-financiari bugetafi de Companie, respectiv reconsiderarea
aspectelor care au stat la baza estimirii valorilor de inventar pentru activele
Companiei. Gestionarea situaflei finaneiare a Companiei depinde de modul
ln care managementul abordeazi evenimentele gi condigiile socio-
economice viitoare prezente in mediul dificil in care aceasta opereazi.

Alle intonnalti - Rapofluf adminishalodlor
[6]. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informagii.

Acele alte informagii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situagile
financiare gi raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastre cu privire la situagiile financiare nu acoperi gi aceste alte informa;ii gi cu
excepgia cazului in care se mengioneazi explicit in raportul nostru, nu exprimlm nici un
fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in legituri cu auditul situafiilor financiare pentru exercifiul financiar incheiat la 3l
decembrie ?OZL, responsabilitatea noastri este se citim acele alte informagii gi, in acest
demers, si apreciem daci acele alte informafi sunt semnificativ inconsecvente cu
situaliile frnanciare, sau cu cunogtinfele pe care noi le-am obginut in timpul auditului,
sau daci ele par a fi denaturate semnificativ.

in ceea ce privegte Raportul administratorilor, am citit gi raportim dacl acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finangelor Publice nr. 1802/2014 cu modificirile ulterioare, punctele 489-492.

in baza exclusiv a activitiflor care trebuie desfigurate in cursul auditului situaflilor
financiare, in opinia noastri:

a) Informaflile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercigiul financiar
pentru care au fost intocmite situaliile financiare sunt in concordanla, in toate
aspectele semnifi cative, cu situafile financiare ;

b) Raportul Administratorilor, a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. l8O2/2O14 cu
modificirile ulterioare, punctele 4Bg-492.

in plus, in baza cunogtinlelor gi inlelegerii noastre cu privire la Companie gi la mediul
acesteia, dobindite in cursul auditului situafilor financiare pentru exercigiul financiar
incheiat la data de 3l decembrie 2021, ni se cere si raportlm daci am identificat
denaturiri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu
privire la acest aspect.
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.Responsa.bilitdlile conduceriigi alepersoanelorrusloonsaDile cu guvernanga
pe nttr situ afir'Ie lIn anciarc

[7]. Conducerea este responsabili pentnr intocmirea gi prezentarea fideli a situagiilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 1802/2014 cu
modificirile ulterioare gi pentru acel control intern pe care conducerea il consideri
necesar pentru a permite intocmirea de situafli financiare lipsite de denaturiri
semnificative, cauzate fre de fraudi, fie de eroare.

[8].ln intocmirea situaflilor financiare, conducerea este responsabili pentru aprecierea
capacitifi Companiei de a-gi continua activitatea, prezentind, daci este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitifii gi utilizAnd contabilitatea pe baza
continuitigii activitigii, cu excepfia cazului in care conducerea fie intengioneazi si
lichideze Compania sau si opreascd operagiunile, Iie nu are nicio alti alternativi
realistl in afara acestora.

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

ResponsaD ilitdltle audilortlui tntr.un audl( at sltaafiilor financiarc
[10]. Obiectivele noastre constau in obflnerea unei asiguriri rezonabile privind mlsura in

care situagiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative,
cauzate fie de fraudi, fie de eroare, precum pi in emiterea unui raport al auditorului
care include opinia noastri. Asigurarea rezonabilS reprezintd un nivel ridicat de
asigurare, dar nu este o garan;ie a faptului ci un audit desfSgurat in conformitate cu
Standardele Internafionale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativi, daci aceasta existi. Denaturirile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de
eroare 9i sunt considerate semnificative daci se poate preconiza, [n mod rezonabil,cI acestea, individual sau cumulat, vor influengi deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situafii financiare.

[l l]. Ca parte a unui audit [n conformitate cu Standardele Internaflonale de Audit,
exercitdm rafionamentul profesional gi menginem scepticismul profesional pe
parcursul auditului. De asemenea:

'Identificlm ;i evaluim riscurile de denaturare semnificativi a situagiilor
financiare, cauzati fie de fraudi, fie de eroare, proiectim gi execut5m
proceduri de audit ca rispuns la respectivele riscuri gi obfnem probe de audit
suficiente gi adecvate pentm a furniza o bazi pentru opinia noastrd. Riscul de
nedetectare a unei denaturlri semnificative cauzate de fraudi este mai ridicat
decit cel de nedetectare a unei denaturiri semnificative cauzate de eroare,
deoarece frauda poate presupune in[elegeri secrete, fals, omisiuni
intenflonate, declaragii false gi evitarea controlului intern.

'ln[elegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectirii de
proceduri de audit adecrrate circumstan;elor, dar firi a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacitigii controlului intern al companiei.

'Evaluim gradul de adecware a politicilor contabile utilizate $i caracterul
rezonabil al estimirilor contabile gi al prezentarilor aferente de informagii
realizate de cltre conducere.
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'Formulim o concluzie cu privire la gradul de adeorare a utilizirii de citre
conducere a contabililiFi pe baza continuitifii activitigii 9i determindm, pe
baza probelor de audit obfinute, dacl existi o incertitudine semnificativ5 cu
privire la evenimente sau condigii care ar putea genera indoieli semnificative
privind capacitatea Companiei de a-gi continua activitatea. in cazul in care
concluzionlm ci existd o incertitudine semnificativi, trebuie si atragem atenfla
ln raportul auditorului asupra prezentirilor aferente din situaflile financiare
sau, in cazul in care aceste prezentiri sunt neadecvate, sI ne modificim opinia.
Concluziile noastre se bazeazi pe probele de audit obfinute pini la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condigii viitoare pot
determina Gompania si nu i;i mai desfigoare activitatea in baza principiului
continuitelii activiti[i.

'Evaludm prezentarea, structura gi conginutul general al situaflilor financiare,
inclusiv al prezentdrilor de informafii, gi misura in care situafiile financiare
reflecti traruacfiile gi evenimentele de bazi intr-o manieri care realizeazd
prezentarea fideli.

[12]. Comunicim persoanelor responsabile cu guvernanfa, printre alte aspecte, aria
planificatd gi 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, furnizdm persoanelor responsabile cu guvernan[a o declaragie cI
am respectat cerinlele etice relevante privind independenla gi ci le-am comunicat
toate relagiile gi alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil,
ci ne afecteazl independenfa gi, acolo unde este cazul, misurile de protecfie
aferente.

[14J. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanfa, stabilim
care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situafiilor financiare din
perioada curenti gi care reprezintd, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem
aceste aspecte in raportul auditorului, cu excepfia cazului in care legile sau
reglementirile interzic prezentarea publici a aspectului sau a cazului in care, in
circumstante extrem de rare, determinam ci un aspect nu ar trebui comunicat in
raportul nostru deoarece se preconizeazi in mod rezonabil ca beneficiile
interesului public sE fie depigite de consecin;ele negative ale acestei comunicEri.

Raport cu prtvfue Ia afte dtspoziltt tegale gl de nglenenlare

[15]. in conformitate cu art. lO alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. ggllZOl4, furnizim
urmitoarele informafi in raportul nostru independent de audit, care sunt
necesare in plus fagi de cerinfele Standardelor Internagionale de Audit:
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'Opinia noastri de audit este in corcordanti cu raportul suplimentar
prezentat Comitetului de Audil al Companiei pe care l-am emis in aceeagi
dati In care am emis gi acest raport.

'in desfdgurarea auditului nostnr, ne-am pistrat independen;a fagi de
entitatea auditatd.

'Declarim cd nu am furnizat pentru Companie senricii interzise care nu sunt
similare auditului, menfonate la art. s alin. (l) din Regulamentul (UE) nr.
537/2014. in plus, nu am furnizat pentru Companie alte senricii care nu sunt
de audit gi care nu au fost prezentate in situafiile financiare.

II6]. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al
Companiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea rapona
asociatului unic al Companiei acele aspecte pe care trebuie si le raportim intr-
un raport de audit financiar, gi nu in alte scopuri. [n misura permisi de lege, nu
acceptim 9i nu ne asumim responsabilitatea decit fali de Gompanie gi de
asociatului unic al acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest
raport sau pentru opinia formati.
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