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APA CTTA SA., cu sediul in Alba lulia, str. Vasile Goldis, nr. 3, CUI RO 1755482, J 01/36/1999 

Opinie 

1. Am auditat situa ţ iile financiare ale companiei APA CTTA SA (Compania), care cuprind 
situa ţ ia pozi ţ iei financiare la data de 31 decembrie 2017 ş i situaţ ia rezultatului global, 
situa ţ ia modifică ritor capitalurilor proprii ş i situa ţ ia fluxurilor de trezorerie aferente exerci ţ iului 
încheiat la data respectiv ă ,precum ş i notele la situa ţ iile financiare, inclusiv un sumar aI 
potiticitor contabile semnificative. 

Situatiite financiare mentionate se refera la: 

Activ netlTotal capitaluri proprii: 	 54.994.456 lei 
Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 	 11.004.696  lei 

2. În opinia noastră , situa ţ iite financiare anexate prezint ă  fidel, sub toate aspectele 
semnificative pozi ţ ia financiară  a Companiei la data ce 31 decembrie 2017, performan ţa sa 
financiară  ş i fluxurile sale de trezorerie aferente exerci ţ iului încheiat la data respectiv ă , în 
conformitate cu Legea contabiiitatii nr. 82/1 991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare (L 82/1991) si Ordinul Ministruiui Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si 
situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (OMFP nr. 1802/2014). 

Baza pentru opinie 
3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit (ISA), 

Regulamentul UE nr. 537 at Parlamentului si aI Consiliului European (in cele ce urmează  
,,Regulamentul) si Legea nr.162/2017 (,,Legea). Responsabilitatile noastre in baza acestor 
standarde sunt descrise detaliat in sectiunea Responsabilitatite auditorului intr-un audit al 

- situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform 
Codului Etic al Profesionistiior Contabili emis de Consiliut pentru Standarde lnternationale 
de Etica pentru Contabi!i (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru 
auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit 
responsabilitatile etice conform acestor cerin ţe si conform Codului IESBA. Credem ca 
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra. 



Evidentierea unor aspecte 

4. Fara a exprima alte rezerve atragem aten ţ ia asupra urm ă toarelor note: 
a. Notei 5- Situatia creantelor si datoriilor p anul 2017, care prezinta urm ătoarel 

informatii relevante: 
in anul 2017 au fost suma constituie ajustari de depreciere pentru clien ţ ii incerţ i i 
suma totala de 1.1401.944,05 lei,astfel incat Compania are un sold total de creant 
incerte de 3.261.626 lei pentru care a constituit ajustari de depreceiere; 
in contul 461 Debitori este inclusa suma de 11.031.630 lei care reprezint 
penalităţ ile contractuale de întârziere aferente investi ţ iilor pe POS MEDIU facturat 
că tre partenerii de mai jos, fata de care au fost obtinute solutii finale la instantel 
competente, urmand a se pune in executare respectivele creante: 

1. CONSTRUCTIONI DONDI SPA Suc. Pitesti în valoare de 4.595.498,67 lei; 
2. SC FIBEC SA (societate în insolven ţă ) în sum ă  de 6.435.424,55 lei, valoar 

care nu a fost recunoscută  de aceştia ş i face obiectul unor litigii aflate pe rolt 
Tribunalului Alba; 

b. Notei 10 - Alte informatii - din situatiile financiare neconsolidate, care prezint ~ 

urm ă toarele informatii relevante: 
- In anul 2017 SC APA CTTA are inregistrat in contul 231 investitii in curs din fond II[ 

in valoare de 32.893.239,91 lei; 
- Pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud.Alb; 

" finantat contractul de finantare nr. 102832/22.11.2010 (pentru orizontul di 
programare 2007-2013), Compania are.îheiate angajamente pe termen lung 
respectiv credite in sold la 31.12.2017 in vabare totala de 23.538.586,40 lei fata d ~ 

care exista garan ţ ii constituite constand in ipoteca mobiliara asupra conturilo 
Companiei si asupra creantelor aferente unui numar de cinci clienti semnificativi 2 
Companiei, precum si acorduri de garantare amise de Consiliul Judetean Alba ~ 

Consiliul Local al Municipiului Alba lulia; 
- Compania are un nou contract de finan ţare semnat în data de 31.08.2017 pentn 

Proiectul " Reabilitarea ş i extinderea sistemelor de ap ă  ş i ap ă  uzată  în jude ţul Alba 
2014 -2020" , între Ministerul Dezvolt ă rii Regionale, Administra ţ iei Publice ş i Fondurilo 
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera ţ iona 
Infrastructură  Mare si SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar.Valoarea total ă  ~ 

proiectului este de 518.856.784 lei eligibil fara TVA, Contribu ţ ie nerambursabilă  UE 
(394.499.784,04 lei),contributie Guvernului României (60.335.261,39 lei), contribu ţ i ~ 

Autorităţ ilor locale (9.282.347.86 lei), contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei) 
- Compania are in administrare prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor nr 

1969/2008 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare intracomunitara urmatoarele bunuri: 

bunuri de retur: care consta in bunurile Autoritatii delegate si necesarE 
furnizarii Serviciilor, existente si puse la dispozitia Operatorului conforrr 
Contractului de delegare sau care vor fi construite si care vor fi puse I ~ 

dispozitia Operatorului pe intreaga durata a Contractului de delegare; 

2. bunuri de preluare: mijloace fixe, bL nuri mobile cumparate sau construite dE 
Operator avand ca unic scop furnizarea Serviciilor, cu exceptia bunurilor dE 
retu r; 

- Companiei i se recunoa şte si dreptul de administrare asupra terenurilor aflate ir 
incinta sediului social conform extras CF nr. 30.095/2000; 

- Compania are pe rol actiuni in instanta conform centralizatorului Dosare pe rol anexa 
situatiilor financiare pentru un numar de 14 dosare ; 



Aspecte cheie de audit 

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nost 
profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare 
perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilorfinancia 
in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separ 
cu privire la aceste aspecte cheie. 

a). Clientii Companiei sunt reprezentati in proportie de 94% de populatie fata de care i 
exista confirmari de solduri la 31.12.2017. Fata de aceasta situatie, procedur 
efectuate de noi pentru a aborda respectivul aspect, conform prevederilor ISA 7C 
(paragrafele de la A25 la A46) au constat in observarea si validarea incasaril 
efectuate de catre Companie in perioada 01.01.2018-20.03.2018, incasari care s-; 
ridicat la procentul de 95,2% in cazul clientilor persoane fizice si la 96,5% in ca2 
clientilor persoane juridice. 

b). La 31.12.2017 	nu sunt înregistrate în oontul 8038 Bunuri publice primite 
administrare,concesiune si chirie 	toate bunurile publice cu ajutorul c ă rora 
desfaoară  activitatea SC APA CTTA SA. Aceste bunuri sunt realizate de cal 
Companie din fondul IID (Fondul de între ţ inere, înlocuire si dezvoltare) pe care lc 
recep ţ ionat si care au fost predate Asociatiei lntracomunitare Apa Alba confoi 
Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă  
canalizare si care trebuiau s ă  fie primite Înapoi în baza unor acte adi ţ ionale 
Contractul de delegare. Respectivele bunuri trebuie mai întâi trecute în domen 
public al Autorit ăţ ii delegante si inregistrate ca bunuri în concesiune dar în lipsa acte! 
adi ţ ionale emise de Asociatia lntracomunitara Apa Alba si a hotararilor date de UA 
uri acestea nu au fost înregistrate în concesiune. ln anul 2016 au fost realizate 
recep ţ ionate bunuri în suma de 15.489.904,34 lei, dar bunuri in valoare 
10.935.628,11 lei nu au fost primite înapoi cu acte aditionale la Contractul de delega 
a gestiunii,bunuri care insa, in conformitate cu Legea utititatilor publice nr. 51/20 
au fost exploatate de societate in anul 2017 intrucat în organizarea func ţ ionarea 
dezvoltarea serviciilor de utititati publice interesul general al colectivita ţ ilor locale e 
prioritar. Fata de aceasta situatie, procedurile efectuate de noi pentru a abor ,  
respectivul aspect, conform prevederilor ISA 701, (paragrafele de la A25 la A46) 
constat in reverificarea proceselor verbale de receptie a lucrarilor in cauza efectu 
de catre Companie, respectiv de confirmre a existentei semnaturilor din part 
reprezentantilor UAT —lor in cauza, fara a se constata neregularitati in procesul 
receptie a lucrarilor si de predare a bunurilor respective catre UAT —uri. 

Alte informatii decât situa ţiile financiare i raportul auditorului cu privire la acestea 

6. Compania 	deţ ine autoriza ţ ii de gospod ă rie apelor, autoriza ţ ii de mediu si sanitar 
valabile. 

Alte informatii - Raportul administratorilor 

7. Administratorii sunt responsabiti pentru întocmirea si prezentarea attor informatii. Acele a 
informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si rapor 



auditorului cu privire la acestea si nici declara ţ ia nefinanciară , aceasta fiind prezentată  într-
un raport separat. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu 
exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel 
de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

ln leg ă tura cu auditul situa ţ iilorfinanciare pentru exerci ţ iulfinanciarîncheiat la 31 decembrie 
2017, responsabilitatea noastr ă  este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa 
apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, 
sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi 
denaturate semnificativ. 

ln ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost 
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr. 
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare 
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 
ln baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noastra: 

a) lnformatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care 
au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, 
cu situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu 
informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 
ln plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul 
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat 
la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari 
semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 
a s p ect. 

Responsabilităţ iie conducerii pentru situa ţiile financiare 

8. Conducerea este responsabil ă  pentru întocmirea si prezentarea fidel ă  a situa ţ iilorfinanciare 
În conformitate cu L 82/1991 ş i OMFP nr. 1802/2014,precum si pentru acel control intern pe 
care conducerea îl consider ă  necesar pentru a permite întocmirea de situa ţ ii financiare 
lipsite de denatură ri semnificative, cauzate fie de fraud ă , fie de eroare.În întocmirea 
situa ţ iilor financiare, conducerea este responsabil ă  pentru aprecierea capacit ăţ ii Companiei 
de a-ş i continua activitatea, prezentând, dac ă  este cazul, aspectele referitoare la 
continuitatea activit ăţ ii si utilizând contabilitatea pe baza continuit ăţ ii activit ăţ ii, cu excep ţ ia 
cazului în care conducerea fie inten ţ ionează  să  lichideze Compania sau s ă  oprească  
opera ţ iunile, fie nu are nicio alt ă  alternativă  realistă  în afara acestora. 

Conducerea este responsabil ă  pentru supravegherea procesului de raportare financiară  al 
Companiei. 

-t 



Responsabilităţ ile auditorului într-un audit al situa ţ iilor financiare 

9. Obiectivele noastre constau în ob ţ inerea unei asigură ri rezonabile privind m ăsura în care 
situa ţ iile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denatur ă ri semnificative, cauzate fie de 
fraud ă , fie de eroare, precum si în emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastră . Asigurarea rezonabil ă  reprezintă  un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garan ţ ie a faptului că  un audit desfă urat în conformitate cu ISA-uriie va detecta întotdeauna 
o denaturare semnificativă , dacă  aceasta există . Denatură rile pot fi cauzate fie de fraud ă , 
fie de eroare si sunt considerate semnificative dacă  se poate preconiza, în mod rezonabil, 
că  acestea, individual sau cumulat, vor influen ţa deciziile economice ale utilizatoriior, luate 
în baza acestor situa ţ ii financiare. 

10.Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercit ăm ra ţ ionamentul profesional si 
men ţ inem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru 
a furniza 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 presupune 
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului 
intern. 

• lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de 
audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacitatii controlului intern al Societatii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
co n d u ce re. 

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a 
contabilitatii pe baza 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. ln cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine 
semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor 
aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, 
sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute 
pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare 
pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului 
continuitatii activitatii. 

• Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 
evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o 
prezentare fidela. 

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 



12. De asemenea, furnizam 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, masurile de siguranta aferente. 

13. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoaneior insarcinate cu guvernanta, stabilim 
acele aspecte care au avut o 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 
regiementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in 
circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul 
nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie 
depasite de consecintele negative ale acestei comunicari. 

Alba lulia, 23.03.2018 
Auditor Financiar 	. 

Tamas  
PFA Tamas Szora Attila Alba lulia, lonel Pop, nr.24 	 \( 	zoraA&tHa 
C.l.F: 20406047 	 \ . 
lnregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România 
cu nr. 437/2000 

ne 


