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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii Prodvinalco SA

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situatiile financiare ale societatii Prodvinalco SA („Societatea”) cu sediul social in Municipiul Cluj-
Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 199222, care
cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la
aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Societatii
la data de 31 decembrie 2020, ca si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile
financiare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre
conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului
International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de independenta) emis
de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor
etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile
etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am
obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea
mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost
abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in ansamblu, si in formarea opiniei
noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.



2

Pentru aspectul prezentat mai jos, am prezentat in acel context si o descriere a modului in care auditul nostru
a abordat respectivul aspect.

Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor
financiare” din raportul nostru, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In consecinta, auditul nostru a
inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea noastra cu privire la riscul de erori
semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale
procedurilor efectuate pentru a aborda aspectul de mai jos, constituie baza pentru opinia noastra de audit
asupra situatiilor financiare anexate.

Evaluarea investitiilor imobiliare

Investitiile imobiliare detinute de Societate sunt prezentate in Nota 3 (b) „Active imobilizate – imobilizari
corporale” din situatiile financiare, iar politicile contabile ale Societatii referitoare la acestea sunt prezentate
in Nota 2 „Principii, Politici si Metode Contabile” din situatiile financiare.

La 31 decembrie 2020, Societatea detine un portofoliu de investitii imobiliare, ce cuprinde proprietati
rezidentiale, terenuri si alte cladiri, situate in judetele Cluj, Iasi si Satu Mare, prezentate in situatiile
financiare la valoarea justa, in suma de 14,5 milioane lei. Valoarea justa a acestor active imobilizate este
determinata pe baza unor rapoarte de evaluare intocmite cu regularitate de catre evaluatori autorizati,
independenti. Ultima evaluare a fost efectuata la 31 decembrie 2019. La 31 decembrie 2020, avand in
vedere evolutia preturilor de piata in 2020, precum si situatia economica generata de pandemia de Covid-
19, conducerea Societatii a considerat ca valorile juste nu s-au modificat semnificativ si ca nu este
necesara efectuarea unei actualizari a precedentei evaluari.

Am considerat evaluarea acestor investitii imobiliare ca fiind un aspect semnificativ de audit deoarece
procesul de determinare a valorii juste implica utilizarea de estimari si ipoteze, rezultatul putand fi
semnificativ influentat de ipotezele-cheie aplicate.

Modul in care auditul nostru a adresat acest aspect cheie de audit

In analiza evaluarii investitiilor imobiliare, munca noastra a inclus, printre altele, urmatoarele proceduri de
audit:

 Am obtinut o intelegere detaliata a proceselor, politicilor contabile si a metodologiei folosite de catre
conducerea Societatii pentru determinarea valorii de piata a investitiilor imobiliare detinute;

 Am reconciliat soldul de deschidere al investitiilor imobiliare la 1 ianuarie 2020 cu raportul de
evaluare din anul precedent si valoare contabila neta inclusa in situatiile financiare pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2019;

 Am testat si am coroborat cu documente suport miscarile inregistrate in investitiile imobiliare in
cursul anului 2020,  constand in principal din transferuri in stocuri, precum si transferul rezervei din
reevaluare aferenta;

 Am evaluat clasificarea investitiilor imobiliare in conformitate cu cerintele Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile
ale Societatii descrise in notele la situatiile financiare;

 Am implicat specialisti in evaluare pentru a determina daca valoarea contabila neta a investițiilor
imobiliare este in linie cu valoarea de piata a acestora la 31 Decembrie 2020, avand in vedere de
asemenea impactul pandemiei de Covid -19.

De asemenea, am evaluat informatiile incluse in situatiile financiare pentru a determina conformitatea
acestora cu cerintele de prezentare ale OMF 1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare.
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Alte informatii

Alte informatii includ Raportul administratorilor si Raportul anual, dar nu includ situatiile financiare si
raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio forma
de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este de a citi
aceste alte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in concordanta, in mod
semnificativ, cu situatiile financiare sau cunostintele pe care le-am obtinut in urma auditului sau daca acestea
par sa includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori
semnificative cu privire la aceste alte informatii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de
raportat in acest sens.

Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si clarificarile
ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea
de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii de a-si
desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este cazul, aspectele
referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii activitatii, mai putin in cazul in care
conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa
reala decat sa procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare
financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare,
luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a emite un raport
de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa
nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si sunt
considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la nivel individual sau
luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situatii financiare.
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Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne
mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

 Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de
frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra. Riscul
de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include
complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.

 Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate in
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern al
Societatii.

 Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile si
a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

 Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului continuitatii
activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine
semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o
incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de audit, asupra prezentarilor
aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne
modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului
nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa
nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

 Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor
de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-
o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate si
programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente
semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului nostru.

De asemenea, prezentam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea
noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi
considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, actiunile
intreprinse pentru eliminarea amenintarilor cu privire la independenta sau masurile de protectie aplicate
pentru a reduce acele amenintari.

Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele aspecte care
au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin
urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile
impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare,
determinam ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod
rezonabil ca efectele negative ale acestei comunicari depasesc beneficiile interesului public al comunicarii
respectivului aspect.
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Raport cu privire la alte cerinte legale si de reglementare

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit asupra
acestora

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in sectiunea „Alte
informatii”, referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul administratorilor si raportam
urmatoarele:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub toate
aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare la data de 31 decembrie
2020, atasate;

b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile
ulterioare, punctele 489-492;

c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor financiare
intocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am
identificat informatii eronate semnificative prezentate in Raportul administratorilor.
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