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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre: Asociaţii SC COMPANIA DE APA ARIES SA
Raport cu privire la situaţiile financiare
Opinia cu rezerve
1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii COMPANIA DE APA ARIES SA (“Societatea”)
care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit şi pierdere, situatia
modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar
incheiat la aceasta data şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.
2. În opinia noastră, cu exceptia celor prezentate in paragrafelor 3-5 de mai jos, situaţiile financiare
oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Societatii la 31
decembrie 2016 şi a performanţelor financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul
financiar încheiat la această data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.
1802/2014, cu modificările ulterioare (”OMFP 1802/2014”).
Baza pentru opinie cu rezerve
3. In cursul anului 2015 Societatea a implementat un nou sistem informatic. Implementare a fost
complet finalizata pana la sfarsitul exercitiului financiar 2016. In stadiul in care se afla
implementarea sistemului pana la sfârșitul exercițiului financiar 2016, acesta nu a permis calculul
penalitatilor de intarziere aferente serviciilor prestate si neincasate in cursul anului. Datorita
acestor limitări de scop nu putem estima valoarea acestor penalități insa rezultatul exercitiului
financiar ar putea fi subevaluat in mod semnificativ.
4. Asa dupa cum rezulta din nota 10 la situatiile financiare, in data de 14.07.2015, la solicitarea
organelor de control anticoruptie au fost puse la dispozitie o serie de documente aferente
perioadei 2013-2015, documente care pana la data raportului nu au fost inca restituite. Pana in
acest moment nu exista informații si nu putem sa ne exprimam opinia cu privire la aceasta
investigatie si la posibilele efecte ale acesteia asupra Societății.
5. In urma testelor efectuate am constatat ca Societatea a inregistrat in luna ianuarie 2017 venituri
aferente exercițiului financiar 2016 in valoare estimata de aproximativ 380.000 RON, incalcand
astfel principiul independentei exercițiilor si subevaluand rezulatul exercitiului curent cu aceasta
valoare.
6. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit.
Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenți față de Societate, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor
financiare în România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități, conform acestor cerințe.
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o
bază pentru opinia noastră.
Evidentierea unor aspecte
7. Asa dupa cum rezulta si din Nota nr. 10 la situatiile financiare, Societatea inregistreaza solduri
semnificative din relatii juridice/tranzactii derulate cu entititati afiliate (consilii locale - membre
in ADA), de natura redeventelor, fondului IID , lucrarilor executate de Societate sau a altor sume,
care, nu au fost confirmate de entitătile afiliate cu ocazia inventarierii anuale conform conform
solicitărilor transmise de Societate.
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Alte informatii
8. Acest raport este adresat exclusiv asociaţilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta asociaţilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un
raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne
asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de asociaţii acesteia, în ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
9. Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor
şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii
contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare
anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi
legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014.
Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare
10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în
conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări
semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a
permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative,
datorate fraudei sau erorii.
Raportul (consolidat al) administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră
asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
11. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor
anexat situațiilor financiare și raportăm următoarele:
(a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate
aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
(b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,
informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
(c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la
mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie
eronate semnificativ.
Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile
financiare
12. Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu
modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea setului de situații financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, fie cauzate de fraudă sau eroare.
13. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii
Societăţii de a-şi continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activității și utilizând contabilitatea 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.
14. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societăţii.
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare
15. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile
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
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desfășurat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din
Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, va detecta întotdeauna 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 influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor
situaţii financiare.
16. Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm
raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:
a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată
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 cauzată de
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de
eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate,
declarații false și evitarea controlului intern;
b) 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;
c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
d) 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 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;
e) Evaluam forma, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv informatiile ce trbuie
prezentate, si masura in care situatiile financiare prezinta in mod fidel tranzactiile si
evenimentele.
17. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată şi
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului;
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