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APROBAT 

Președinte Prof. Univ. Dr. Cristiana Doina TUDOR, CFA 

 

Declarație 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (2) din Legea nr. 162/2017 s-a constatat că Raportul de audit 
statutar care a făcut obiectul inspecției de calitate efectuate de ASPAAS, emis în mai 2018 de auditorul 
financiar BEJINARU VASILE înregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și 
firmelor de audit cu nr. AF1690, nu respectă în totalitate cerințele art. 34 alin. (2) din Legea nr.162/2017 
și ale art. 10 din Regulamentul (UE) nr 537/2014, astfel: 

- nu a fost identificat corect cadrul de raportare financiar aplicat în întocmirea situațiilor financiare 
auditate (art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017); 

- nu se menționează sediul social şi codul unic de identificare al entităţii ale cărei situaţii financiare 
anuale fac obiectul auditului statutar (art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017); 

- în cuprinsul raportului de audit se constată o contradicție cu privire la opinia de audit exprimată, în 
sensul că în cuprinsul raportului sunt exprimate două tipuri de opinie diferite (opinie fără rezerve și 
opinie contrară) art. 34 alin.  (2) lit. c) din Legea nr. 162/2017). 

 
De asemenea, raportul de audit menționat mai sus:  
 nu indică persoana sau organismul care a numit auditorul financiar (art. 10 alin (2) lit. (a) din 

Regulamentul (UE) nr 537/2014); 
 nu indică data numirii și perioada de misiune continuă, inclusiv reînnoirile și renumirile 

anterioare ale auditorului financiar (art. 10 alin (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr 537/2014); 
- nu respectă în totalitate cerința art. 10 alin (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr 537/2014 de a 

furniza , în sprijinul opiniei de audit, astfel:  
 cuprinde o descriere a celor mai importante riscuri de declarații, inclusiv a riscurilor de 
inexactitate semnificativă evaluate atribuite fraudei;  
 însă nu cuprinde o sinteză a măsurilor auditorului ca răspuns la aceste riscuri; 

 nu cuprinde declarația că auditorul financiar nu a prestat servicii care nu sunt de audit, interzise 
potrivit art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, și că auditorul financiar a rămas 
independent față de entitatea auditată pe durata auditului (art. 10 alin (2) lit. (f) din Regulamentul 
(UE) nr 537/2014); 

Întocmit,  
 
Monica Gabriela Alexandru, inspector superior- coordonator 
Georgeta Mihaela Satmari, inspector superior 
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