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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Cdtre Conducerea LS. "Direclia pentru Exploatarea Imobilului"

Opinia

Am exercitat auditul situa{iilor financiare individuale ale i.S. "Direclia pentru
Exploatarea Imobilului" la data de 31 decembrie 2021, care cuprind: Bilanful, Situalia de
profit 9i pierdere, situalia modificdrilor capitalului propriu, situalia fluxurilor de numerar
un sumar al politicilor contabile semnificative, alte informalii explicative.

in opinia duditorului, situayiite jinanciare individuale ale i.S. 'Direc1ia pentru
Exploatarea Imobilalui" oferd o imagine corectd ;i Jideld sub toate aspectele
semnijicative, cu privirc la pozilia Jinanciard, performanla financiard, fluxarile de
numerar ;i situalia modiJicdrilor capitalului propfiu, aferente exerciliului incheiat Ia 31
decembrie 2021, tn conformitate ca Legea contabilitdlii ;i raportdfii financiale nr.287
din 1 5, I 2.20 1 7 ;i Standardele Nalionale de Contabilitate.

Baza pentru opinie

Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Intemalionale de Audit (1S4).
ResponsabilitSlile noastre conform'acestor standarde sunt ulterior descrise in secliunea
Responsabilitatea auditorului pentru auditul situaliilor financiare. Suntem independenli
fald de Societate conform Codului Etic al Profesioniqtilor Contabili (Codul IESBA) emis
de Consiliul pentru Standardele Intema{ionale de Eticd gi am ?ndeplinit alte
responsabilitSli etice in conformitate cu acest cod.
Considerdm cd probele de audit oblinute sunt suficiente gi adecvate pentru expunerea
opiniei de audit.

Aspecte cheie de audit

Aspecte cheie ale auditului sunt acele aspecte care, conform ra{ionamentului nostru
profesional, au fost cele mai semnificative in auditul situa[iilor financiare. Aceste aspecte



au fost abordate in contextul auditului situaliilor financiare in ansamblul 1or qi in formarea
opiniei noastre asupra situaliilor financiare qi nu oferim o opinie separate cu privire la
asoectele - cheie.
Cu exceplia aspectului descris in secliunea Baza pentru opinie, am stabilit cd nu existd
aspecte-cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte informafii

in baza cunoqtinfelor qi inlelegerii noastre cu privire la intreprindere qi la mediul acesteia,

dobindite in cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la
data de 3l decembrie 2021, ni se cere sd raportdm dacd am identificat denaturiri
semnifi cative in raportul conducerii.

Datele din raportul conducerii prezentat auditorului gi datele din situaliile financiare pentru
perioada de gestiune 2021 corespund.
Pe parcursul auditului nu s-au identificat informatii eronate semnificative prezentate in
raportul conducerii.
Raportul conducerii corespunde prevederilor Legii contabilitdlii qi raportdrii financiare
rr.287/2017.

Responsabilitatea conducerii pentru situafiile financiare

Conducerea este responsabild de intocmirea gi prezentarea fideld a situaliilor financiare in
conformitate cu Standardele Nalionale de Contabilitate qi pentru acel control intem pe care

conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea situaliilor financiare, care sunt
lipsite de denaturdri semnif,rcative.
La intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabild pentru evaluarea
capacitilii intreprinderii de a continua activitatea, pentru dezvdluirea de informalii
adecvate cu privire la continuitatea activitdlii, cu excepfia cazului in care conducerea
intenlioneazd sd lichideze entitatea, si inceteze activitdlile sale sau in cazul in care nu are

nici o alti alternativd reald, decdt lichidarea sau incetarea activitdfii. Persoanele insdrcinate
cu guvemanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de intocmire a situaliilor
financiare.

Responsabilitatea auditorului

Obiectivele auditorului constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in
care situa{iile financiare sunt lipsite de denaturiri semnificative, cavzate fie de fraud6, fie
de eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastr6.

Asigurarea rezonabili este un grad ridicat de incredere, dar nu este o garanlie a faptului ci
auditul efectuat in conformitate cu Standardele Intemalionale de Audit, identificd
intotdeauna denaturdri semnificative, dacd acestea exist6. Denaturdrile pot ft cauzate fre
de fraudd sau de eroare qi sunt considerate semnificative, dacd se poate presupune in mod



rezonabil cd acestea, individual sau cumulat, vor influen{a deciziile economice ale
utilizatorilor luate in baza acestor situalii financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu IpA, exercitdm ralionamentul profesional gi

menlinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

o Identificdm gi evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situa{iilor financiare,
ca\zate fie de fraudS, fie de eroare, proiectdm gi executdm proceduri de audit ca
rispuns la respectivele riscuri gi oblinem probe de audit suficiente qi adecvate
pentru a fumiza o bazd pentnt opinia noastrS. Riscul de a nu detecta o denaturare
semnificativd rezultatd din fraudd este mai mare dec6t cel de nedetectare a unei
sdenaturiri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune
inlelegeri secrete, fals, omisiuni inten{ionate, declaralii false gi evitarea controlului
intem.

. inlelegem controlul intem relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri
de audit adecvate circumstanlelor, dar ftrd a avea scopul de a exprima o opinie
asupra eficacitSlii controlului intem al Societdtii.

r Evaludm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate gi caracterul rezonabil
al estimdrilor contabile gi al prezentdrilor aferente de informatii realizate de citre
conducere.

o Formuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de c6tre

conducere a contabilitdlii in conformitate cu principiul continuitdtii activitdlii qi

determinim, pe baza probelor de audit ob{inute, dacd existd o incertitudine
semnificativd cu privire la evenimente sau condilii cate ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea societ5fii de a-qi continua activitatea. in cazul in
care concluziondm cd existd o incertitudine semnificativi, trebuie si atragem atenfia

in raportul auditorului asupra prezentdrilor aferente din situa{iile financiare sau in
cazul in care aceste prezentdri sunt neadecvate, si ne modificdm opinia. Concluziile
noastre sebazeazS, pe probele de audit oblinute inainte de data raportului de audit.
Pe baza probelor ob{inute, considerdm cd nu existi incertitudini semnificative in
ceea ce priveqte capacitatba intreprinderii de a desftqura activitatea in mod

continuu. Cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare pot determina ca

entitatea sd nu-qi mai desfi;oare activitatea in baza principiului continuitdtii
activit6tii.

r Evaludm prezentarea, structura qi con(inutul situaliilor financiare, inclusiv al
prezentbrilor de informalii gi in mdsura in care situa(iile financiare reflectd
tranzactiile qi evenimentele care stau la baza acestora intr-o manierd care sE rezulte
intr-o prezentare fideld.

Comunicdm persoanelor responsabile cu guvemanla, printre alte aspecte, aria planificati gi

programarea in timp a auditului precum qi principalele constatdri ale auditului, inclusiv



orice deficierr@ semnificative ale controlului intem, pe care le identificim pe parcursul

auditului.
t

Alte aspecte

Situa{iile financiare individuale ale i.S. "Direcfia pentru Exploatarea Imobilului" pentru

anul financiar incheiat la 3l decembrie 2020 au fost auditate qi a fost emisi opinia cu

rezefve.
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