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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către asociatul unic al Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala deînmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ SRL
Raport asupra auditului situaţiilor financiare

Opinia
Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii "Societatea Naţională de Gaze Naturale
Romgaz S.A. Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ SRL" („Societatea") cu sediul
social in Municipiul Ploieşti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 184, Judeţ Prahova,
identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 34915261, care cuprind bilanţul la data de
31 Decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu si
situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta data, si un sumar
al politicilor contabile semnificative si alte informaţii explicative.
In opinia noastra, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidela si justa a poziţiei
financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2019, ca si a performantei financiare si a
fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările si
clarificările ulterioare.

Bazele opiniei
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilităţile
noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in secţiunea „Responsabilităţile
auditorului pentru auditul situaţiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenţi fata
de Societate conform Codului International de etica al profesioniştilor contabili (inclusiv
standardele internaţionale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale
de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru
auditul situaţiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilităţile etice conform
acestor cerinţe 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.

Alte informaţii
Alte informaţii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situaţiile financiare si raportul
-nost-r-u de-audit-GU pr-ivire-la-aeestea-GendijeeFea-este-Fesponsabila-pentr-u-alte informaţii.
Opinia noastra de audit asupra situaţiilor financiare nu acopera alte informaţii si nu exprimam
nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
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In legătură cu auditul efectuat de noi asupra situaţiilor financiare, responsabilitatea noastra
este de a citi celelalte informaţii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in
concordanta, in mod semnificativ, cu situaţiile financiare sau cunoştinţele pe care le-am obtinut
in urma auditului sau daca acestea par sa includă erori semnificative. Daca, in baza activitatii
desfăşurate, ajungem ia concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste alte
informaţii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.

Responsabilităţile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situaţiile
financiare
Conducerea Societăţii are responsabilitatea intocmirii si prezentării fidele a situaţiilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu
modificările si clarificările ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de
denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
La intocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea
Societăţii de a-si desfasura activitatea conform principiului continuităţii activitatii si sa prezinte,
daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului
continuităţii activitatii, mai puţin in cazul in care conducerea intenţionează sa lichideze
Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decât sa procedeze
astfel.
Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societăţii.

Responsabilităţile auditorului pentru auditul situaţiilor financiare
Obiectivele noastre constau in obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care
situaţiile financiare, luate in ansamblu, nu conţin denaturări semnificative cauzate de eroare
sau frauda si de a emite un raport de audit care sa includă opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garanţie ca un audit desfasurat in
conformitate cu standardele ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca
aceasta exista. Denaturările 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
situaţii financiare.

EY
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Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam raţionamentul
profesional si ne menţinem scepticismul profesional pe întreg parcursul auditului. De
asemenea:
”

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situaţiilor financiare, cauzate
fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa răspundă acestor
riscuri si obţinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru
opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare,
deoarece frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenţionate, declaraţii false
sau evitarea controlului intern.

►

înţelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit
adecvate in circumstanţele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficacităţii
controlului intern al Societăţii.

►

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimărilor
contabile si a prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere.

►

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

►

Evaluam prezentarea, structura si conţinutul general al situaţiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informaţii, si măsură in care situaţiile financiare reflecta tranzacţiile si
evenimentele de baza intr-o maniera care realizează prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele
planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatările semnificative ale auditului,
inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul
auditului nostru.
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Raport asupra altor cerinţe legale si de reglementare
Raportare asupra unor informaţii, altele decât situaţiile financiare si raportul nostru de audit
asupra acestora
Pe langa responsabilităţile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in
secţiunea „Alte informaţii", referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul
administratorilor si raportam următoarele:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informaţii care sa nu fie consecvente, sub
toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate in situaţiile financiare la data de
31 decembrie 2019, ataşate;
b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative,
informaţiile cerute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările
ulterioare, punctele 489-492;
c) pe baza cunoştinţelor noastre si a înţelegerii dobândite in cursul auditului situaţiilor
financiare intocmite la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul
acesteia, nu am identificat informaţii eronate semnificative prezentate in Raportul
administratorilor.
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