
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Către Acţionarii / Asociaţii 

Societăţii Ecosalubris Hîrlău S.A. 

Opinie 

I. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. ECOSALUBRJS 

HJRLAU S.A. (,,Societatea"), cu sediul social în Str. Stejari nr. 3, Hîrlău , laşi, 

identificată prin CIFRO 31055251, 122/9/2013 , care cuprind: bilanţul la data de 31 

decembrie 2020, contul de profit şi pierdere, date informative şi situaţia activelor 

imobilizate pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată. 

2. Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel: 

o Activ net/Total capitaluri proprii: 

o Profitul net al exerciţiului financiar : 

107.164 lei 

347 lei 

3. În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a 

poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2020 precum şi a performanţei 

financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată , în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. I 802/2014 cu modificările şi completările 

ulterioare . 
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Baza pentru opinie 

4. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit 

(,,ISA") şi Legea nr. 162/2017 (,,Legea"). Responsabilităţi le noastre în baza acestor 

standarde sunt descrise detaliat în secţiunea „ Responsabilităţile auditorului într-un 

audit al situaţiilor financiare" qin raportul nostru. Suntem independenţi faţă de 

Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru 

Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 

etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în Romania, inclusiv 

Legea, şi ne-am împlinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform 

Codului fESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi 

adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activităJii 

5. Nu este cazul. 

EvidenJierea unor aspecte 

6. Nu este cazul. 

Alte informa/ii - Raportul Administratorilor 

7. 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 acoperă 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. 

În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 l 

decembrie 2020, 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 obţinut în timpul 

auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 
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În ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit şi raportăm dacă acesta a fost 

întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile 

aplicabile. 

În baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate în cursul auditului situaţiilor 

financiare, în opinia noastră: 

a) Informaţiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 

pentru care au fost întocmite situaţiile financiare sunt în concordanţă, în toate 

aspectele semnificative, cu situaţiile financiare; 

Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

b) În plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la 

mediu I acesteia, dobândite în cursu I aud itu I u i situaţii lor financiare pentru 

exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, 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 guvernanţa pentru 

situaţiile financiare 

8. Conducerea societăţii este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare care să 

ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 

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. 

9. La 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 nicio altă alternativă 

realistă în afara acestora. 

I O. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea 

procesului de raportare financiară al Societăţii. 
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ResponsabilităJile auditorului într-un audit al situaJiilor financiare 

11. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în 

care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate 

fi e de fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care 

include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, 

dar nu este o garanţie a faptului că 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. 

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi 

menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului . De asemenea : 

o Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor 

financiare , cauzate fie de fraudă , fie de eroare, proiectăm ş i executăm 

proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit 

suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră . 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. 

o 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 . 

o Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utili zate ş i caracterul 

rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii 

realizate de către conducere. 

o Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a politicilor contabile 

utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor 

aferente de informaţii realizate de către conducere. 
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o Formulăm o concluzie 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 că 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 bazează pe probele de audit obţinute 

până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii 

viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza 

principiului continuităţii activităţii. 

o Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al 

prezentărilor de informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă 

tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să 

rezulte într-o prezentare fidelă. 

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, ana 

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. Comunicăm adecvat şi în timp util cu conducerea 

entităţii şi cu persoanele responsabile cu guvernanţa cu privire la efectele epidemiei 

Covid-19 asupra activităţii de audit şi asupra entităţii şi a situaţiilor financiare ale 

acesteia. 

Auditor financiar Moraru Adriana 

Hîrlău, 18 mai 2021 

utoritatea pentru Supraveeh;:rea Publică a 

Activit2ţii de Audit Statut2r (1\SPAAS) 

Înregistrat la CAFR cu numărul 2058. u d itor financiar: tis~~lrltll 
Înregistrat la ASPAAS cu numărul AF2058. ~egistrul Publi:: Electronic: 
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Anexa A la Raport 

BILANŢ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2020 

Denumirea elementului 
Sold la Sold la 

01.01.2020 31.12.2020 
A. ACTIVE IMOBILIZATE: 91.014 88.847 
Imobilizari necorporale o o 
lmobilizari corporale 90.014 87.847 
Imobilizari financiare I.OOO l.000 
B. ACTIVE CIRCULANTE: 377.160 359.147 
Stocuri 13.863 42.853 
Creante 336.450 300.592 
Casa si conturi la banei 26.84 7 15.702 
C. CHELTUIELI INA V ANS: o o 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an o o 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an o o 
D. DATORII: 320.769 340.830 
Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 320.769 340.830 
I. VENITURI IN AVANS: o o 
Subventii pentru investitii o o 
Venituri inregistrate in avans o o 
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 147.405 107.164 

J. CAPITAL SI REZERVE: 147.405 107.164 
Capital subscris varsat 90.000 90.000 
Profitul sau pierderea reportata sold C 48.405 16.817 
Profitul sau pierderea exercitiului financiar sold C 9.000 347 

CAPITALURI TOT AL 147.405 107.164 

CORELATIE DE CONTROL: 
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE= TOTAL CAPITALURI 
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Anexa B la Raport 

CONTUL DE PROFIT ŞIPIERDERE LA DATA DE 31.12.2020 

Denumirea indicatorilor 
Exercitiul financiar 

2019 2020 
1. Cifra de afaceri neta 3.029.393 2.271.183 
Venituri din exploatare - Total 3.042.008 2.273.723 
Cheltuieli de exploatare - Total 3.031.445 2.274.138 
Profitul sau pierderea din exploatare: 
Profit 10.563 
Pierdere 415 
Venituri financiare 496 762 
Cheltuieli financiare o o 
Profitul sau pierderea financiara: 
Profit 496 762 
Pierdere 
Venituri totale 3.042.504 2.274.485 
Cheltuieli totale 3.031.445 2.274.138 
18 . Profitul sau pierderea brut(a) 
Profit 11.059 347 
Pierdere 
19. Impozitul pe profit 2.059 
21. Profitul sau pierderea net(a) 
Profit 9.000 347 
Pierdere 

CORELATIE DE CONTROL: 
TOTAL VENITURI - TOTAL CHELTUIELI - IMPOZITUL PE PROFIT= 
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 
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Anexa C la Raport 

I. REGULI ŞI METODE CONTABILE 

1.1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

Societatea nu înregistrează în bilanţ sold la imobilizări necorporale, fiind 

amortizate integral. 

1.2. IMOBILIZĂRI CORPORALE 

Imobilizările corporale, au fost înregistrate în contabilitate la cost fiind supuse 

amortizării, a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă 

a activului. 

Cheltuielile ulterioare aferente imobilizărilor corporale au fost recunoscute drept 

cheltuială a perioadei în care au fost efectuate. 

Metoda de amortizare utilizată este cea liniară, în conformitate cu prevederile 

Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 

La data de 31.12.2020 societatea prezintă în bilanţ imobilizări corporale în sumă 

neta de 87.847 lei, concretizate în construcţii, instalaţii tehnice şi maşini, alte instalaţii şi 

mobilier, precum şi lucrări în curs de execuţie. Faţă de anul precedent, imobilizările 

corporale nete au scăzut cu 2,4%. 

1.3. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 

La închiderea exerciţiului financiar analizat, societatea comercială înregistrează 

imobilizări financiare în sumă de 1.000 lei. Faţă de anul precedent, imobilizările 

financiare nu au cunoscut modificări. 

1.4. STOCURI 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţionării şi prelucrării, 

precum şi alte costuri. Stocurile de 42.853 lei sunt formate din materiale consumabile, 

combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar şi produse 

reziduale. Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o creştere a stocurilor cu 209%. 
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1.5. TERŢI 

Operaţiunile cu terţii s-au înregistrat în contabilitate în conturile corespunzătoare. 

Creanţele şi datoriile persoanei juridice analizate au fost înregistrate în 

contabilitate la valoarea nominală. 

Acestea se ţin în contabilitate pe categorii de creanţe ş, datorii , precum ŞI pe 

fiecare persoană juridică sau fizică. 

1.6. PROVIZIOANE 

La 31.12.2020 societatea comercială nu a constituit provizioane pentru ri scuri ş i 

cheltuieli. 

1.7. CAPITAL ŞI REZERVE 

Capitalul social se ţine pe acţionari, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a 

acţiunilor subscrise şi vărsate. Nu sunt constituite rezerve. 

La data de 31.12.2020, capitalul social al societăţii însumează 90.000 lei. 

Capitalul este subscris şi vărsat integral de acţionari. 

1.8. VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Contabilitatea veniturilor este ţinută pe categorii de venituri, astfel: venituri din 

exploatare şi venituri financiare. 

Veniturile realizate în anul financiar 2020 în s umează 2.274.485 lei. După natura 

lor, ele sunt: venituri din exploatare de 2.273.723 lei şi venituri financiare de 762 lei. 

Cheltuielile sunt contabilizate pe feluri de cheltuieli după natura lor, respectiv 

cheltuieli de exploatare şi financiare. Cheltuielile totale realizate în anul 2020 însumează 

2.274.138 lei , reprezentând cheltuieli de exploatare în totalitate. 

În cadrul cheltuielilor de exploatare, 1.410.579 lei reprezintă cheltuielile cu 

personalul, 138.702 lei sunt cheltuieli privind materialele, 13. I 83 lei sunt cheltuieli cu 

energia şi apa, 694.262 lei sunt cheltuieli cu prestaţii externe, 4.965 lei sunt cheltuieli cu 

alte impozite şi taxe, 4.762 lei sunt cheltuielile rezultate din amortizare imobilizări 

corporale şi 7.685 lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare. 
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1.9. POLITICI CONTABILE 

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor contabile prevăzute de 

lege. Politicile contabile asigură că: 

• Informaţiile sunt relevante pentru nevoile utilizatorilor; 

• Informaţiile sunt credibile în .sensul că sunt neutre, prudente, complete. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate a activităţii, aşa 

cum reiese şi din declaraţia administratorului. Din aceeaşi declaraţie rezultă că politicile 

contabile utilizate sunt conforme cu reglementările contabile aplicate şi că situaţiile 

financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a 

celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

II. INFORMAŢII COMPLEMENTARE 

2.1. AMORTIZĂRI 

Activele imobilizate în exerciţiul financiar analizat se prezintă astfel: 

Elemente de imobilizări 
Sold 

Regularizări Creşteri Diminuări Sold final 
iniţial 

!mobilizări necorporale 9.010 o o 9.010 
Imobilizări corporale 150.980 1.590 2.595 o 155.165 
Imobilizări financiare 1.000 o o 1.000 
TOTAL 160.990 1.590 2.595 o 165.175 

Amortizarea imobilizărilor se prezintă astfel: 

Sold 
Amortizare Amortizare 

Elemente de imobilizări 
iniţial 

Regularizări în cursul aferentă Sold final 
anului ieşiri 

Imobilizări necorporale 9.010 o o 9.010 
Imobilizări corporale 60.966 1.590 4.762 o 67.318 
TOTAL 69.976 1.590 4.762 o 76.328 

2.2. CAPITALURI PROPRII 

Capitalul social al societăţii la data de 31.12.2020 însumează 90.000 lei. 

Capitalul social este deţinut la 31. I 2.2020 de unităţi administrative: Oraşul 

Hîrlău , Comuna Deleni, Comuna Scobinţi, Comuna Cotnari şi Comuna Cepleniţa. 



2.3. CREANŢE 

La sfârşitul exerciţiului financiar, creanţele societăţii sunt de 300.592 lei şi sunt 

formate în proporţie de 96% din clienţi de încasat. 

2.4. DATORII 

La data de 31.12.2020 , datoriile societăţii se situează la valoarea de 340.830 lei. 

Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o creştere a datoriilor cu 6,25%. 

2.5. CIFRA DE AFACERI 

Cifra de afaceri netă a anului analizat este de 2.271.183 lei. 

Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri nete cu 25%. 

2.6. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE PERSONAL 

Numărul mediu de salariaţi în anul analizat a fost de 40 salariaţi , mai mic faţă de 
anul precedent (52 salariaţi). 

347 lei. 

2.7. REPARTIZAREA PROFITULUI 

Profitul anului 2020, supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, este de 

2.8. CONSIDERAREA CONTROLULUI INTERN 

Se asigură controlul intern. 

2.9. EVENIMENTE ULTERIOARE 

Între data bilanţului şi data raportului nu se cunosc evenimente semnificative. 

Auditorul a evaluat dacă prezentările de informaţii furnizate de entitate cu privire la 

impactul atât calitativ cât şi cantitativ al epidemiei Covid-19 asupra activităţilor sale, 

pozi ţiei sale financiare ş i performanţei sale economice viitoare sunt adecvate, în contextul 

cadrului de raportare financiară aplicabil. 
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2.10. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE 

Puncte tari: Se fac demersuri vizibile pentru continuitatea activităţii şi încasarea la 

timp a veniturilor. 

Puncte slabe: Recuperarea anevoioasă a creanţelor de la persoane fizice. 

2.11. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

Indicatorul capitalului circulant= active curente/datorii curente = 1,31 

Indicatorul lichidităţii imediate= (active curente - stocuri)/datorii curente= I, 19 

Gradul de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu* I 00 = O 

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi într-un an= sold mediu clienţi/cifra de afaceri*365 = 

46,39 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate= cifra de afaceri/active imobilizate= 25,56 

III. AL TE INFORMAŢII 

o Inventarierea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 

2861/2009; 

o La nivelul societăţii contabilitatea este ţinută la zi şi este realizată pe calculator 

având la bază documente justificative. Balanţa de verificare conţine datele 

preluate din conturile sintetice, iar contabilitatea sintetică concordă cu cea 

analitică ; 

o Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei de verificare sintetice. Contul de 

profit şi pierdere are la bază prevederile Codului Fiscal. 

AUDITOR FINANCIAR, 

MORARU ADRIANA 

di 
Înregistrat la CAFR cu numărul 2058. 

Înregistrat la ASPAAS cu numărul AF2058 

Autoritatea pentru Supr.ivegherea Publică 2 

Activităţii de Jl,udit Statut,H (ASP:.As} I 
Audi tor fin~nciar: /f '?;f:7{(,f 
----~LL°"l1.0_Q({11fl___' 
Registrul Pu!:>!ic Flectronic: /IE,fl()rr I 
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