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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acţionarii UPRUC CTR S.A.,
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie
1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății UPRUC CTR S.A.
(“Societatea”) cu sediul social în jud. Făgaraş, strada Negoiu nr.1, identificată prin codul

unic de înregistrare fiscală 12527609, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie
2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu şi situaţia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, precum şi
un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.

2. Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:
o Activ net/Total capitaluri proprii:
o Pierderea exerciţiului financiar:

25.367.620 lei
(696.557) lei

3. În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a
poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2021 precum şi a performanţei
financiare şi a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată,
în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr.
1802/2014”).

Baza pentru opinie
4. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit
(“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce
urmează „Regulamentul”) şi Legea nr.162/2021 („Legea’’).
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea
“Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru.
Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili
emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etica pentru Contabili (codul IESBA),
conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în
România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice
conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe
care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră.

Evidenţierea unor aspecte

5. Atragem atenția asupra Notei 6 – « Principii, politici și metode contabile» din
situațiile financiare, care evidențiază faptul că situațiile financiare aferente
exercițiului financiar 2021 sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.
1802/2014, și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații
financiare.

Aspecte cheie de audit
6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale
perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor
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financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o
opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

7. Activitatea comercială în anul 2021 a vizat aceleași tendinţe economice din anii
precedenți. Activitatea comercială și de marketing s-a canalizat pe următoarele acţiuni
principale:
• păstrarea clienţilor interni şi externi consideraţi strategici;
• contractarea de parteneri externi noi;
• păstrarea termenului de livrare a produselor la aproximativ 5-6 săptămâni;

8. Pentru rentabilizarea activităţii, societatea preconizează o creştere a veniturilor din
exploatare în anul 2022 cu 24% faţă de realizările anului 2021, adică aproximativ
56.732.023 lei faţă de 45.367.871 lei în anul precedent.
Din planul de investiţii aferent anului 2021 au fost recepţionate lucrări şi echipamente de
lucru în valoare de 2.614.884 lei.
De asemenea, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 este întocmit cu o
creştere faţă de realizările anului precedent. Bugetul de investiţii prevede realizarea de
investiţii care să conducă la creşterea productivităţii şi adaptării producţiei la cerinţele
pieţii. Astfel, pentru anul 2022, societatea şi-a propus investiţii în valoare de 200.000
EUR, reprezentând achiziţii de maşini şi utilaje care să ajute la creşterea productivităţii
respectiv optimizarea consumului de energie.

9. Constatăm o schimbare a structurii activelor circulante față de anul precedent, în
sensul creşterii stocurilor cu 20% şi a creanțelor cu 29%, ceea ce a condus la scăderea
lichidităților cu 67%. Creşterea creanțelor a crescut semnificativ față de anul precedent
datorită majorării termenului mediu de încasare.
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Un aspect important de menționat îl reprezintă asigurarea creanțelor societății, astfel
încât să fie evitat riscul de neîncasare.
Având în vedere că astfel de evaluări implică raționamente semnificative pentru
determinarea ipotezelor adecvate care stau la baza evaluării situaţiilor financiare, am
determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.
Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:
• Discuții cu persoanele din conducere pentru explicarea situației existente;
• Analiza proiecțiilor de fluxuri de trezorerie pentru a determina dacă argumentele
și presupunerile folosite sunt rezonabile în contextul economic actual și din
prisma performanței economice viitoare;
• Un recalcul al indicatorilor privind lichiditatea societății respectiv viteza de rotație
a debitelor-clienți,
• Analiza comparativă a clienților creditori astfel încat să putem determina impactul
fluxului de trezorerie înregistrat în anul 2021.

Alte informații – Raportul Administratorilor
10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații.
Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile
financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu
excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun
fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31
decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest
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demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu
situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau
dacă ele par a fi denaturate semnificativ.
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit, și raportăm dacă acesta a fost
întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor
financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru
care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele
semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul
acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat
denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu
privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile cu guvernanța pentru
întocmirea situațiilor financiare anuale

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care
să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control
intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații
financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
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Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, precum și Declarația 101 privind
impozitul pe profit aferent anului 2021, au fost întocmite şi prezentate sub
responsabilitatea conducerii societății .
12. La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea
capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a
aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza
continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să
lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă
în afara acestora.
În anul 2021, Societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care să
determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de
altă natură care să afecteze continuitatea activităţii, sunt asigurate resursele de
finanţare, capitalul de lucru și forţa de muncă necesare desfășurării unei activităţi
eficiente în continuare.
Tendinţele economiei de piaţă se reflectă la UPRUC CTR SA, prin creşterea exportului la
clienţii actuali cât şi începerea colaborării cu noi clienţi.

13. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare anuale

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în
care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie
de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include
opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este
o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna
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o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă,
fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil,
că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor
luate în baza acestor situații financiare.

15. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și
menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns
la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și 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 înțelegeri secrete,
fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacității controlului intern al Societății.
• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către
conducere.
• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții
care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie
să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile
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financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm
opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina
Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și
evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare
fidelă.

16. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria
planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale
auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le
identificăm pe parcursul auditului.

17. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu
privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm
toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne
afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanţa,
stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra
situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de
audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care
legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui
comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile
interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.
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Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare
19. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare
ale UPRUC CTR S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021. Durata
angajamentului este de 1(un) an. De asemenea în desfășurarea auditului nostru, ne-am
păstrat independența față de entitatea auditată .
Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății
aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2021 la M.F.P. și altor organe abilitate prin
lege.

Confirmăm că:
•

Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul prezentat Comitetului de

Audit al Societății. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat
independența față de entitatea auditată.
•

Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul

5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele
Riff Audit Internaţional SRL (Autorizaţie C.A.F.R nr. 859/13.11.2010)
Sediul social: București, Strada Prof. Daniel Barcianu nr 28, Sector 3
Auditor financiar,
Daniela Ioana MORARU - nr. carnet CAFR 4681
29.03.2022
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