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Raportul Auditorului lndependent

Raport asupra situafiilor financiare individuale

Opinio

1. SC Ecoteh Expert SRL, am procedat la auditarea situatiilor financiare anexate ale SC UZTEL SA

("Societatea"), cu sediul social in Ploiegti, str. Mihai Bravu nr. 243 judel Prahova, identificati prin codul

unic de inregistrare RO1352846. Auditarea situaliilor financiare a luat in considerare situalia poziliei

financiare la 31 decembrie2020, situalia rezultatului global, situalia modificirilor capitalurilor proprii,

situafia fluxurilor de trezorerie, precum gi notele la situalii financiare, care includ ;i un sumar al

politicilor contabile semnificative pi alte informaf ii explicative.

2. Situaliile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identificE astfel:

o Totalcapitaluri proprii 49.1-80.283 RON

o Rezultatul net al exerciliului financiar - pierdere 11.615.826 RON

3. in opinia noastrS, situaliile financiare anexate ale SC UZTEL SA prezinti fidel, sub toate aspectele

semnificative, pozitia financiard gi performanta pentru exerciliul financiar gi a fluxurilor de numerar

pentru exerciliul financiar incheiat la aceasti datd. Situatiile financiare anexate ale SocietSlii la

31,.L2.202O au fost intocmite in conformitate cu OMFP Nr. 2844/2OL6 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu Standardele lnternafionale de Raportare FinanciarS (IFRS-uri),

sub toate aspectele semnificative, ceea ce ne permite a exprima o opinie nemodificati, fdrd rezerve.

Bazele opiniei

4. Am desfigurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternalionale de Audit (,,lSA"),

Regulamentul UE nr. 5371201,4 al Parlamentului 9i al Consiliului European (,,Regulamentul")gi Legea nr.

t62/2OtB (,,Legea"). Responsabilititile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in
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secliunea Responsobititdlite auditorului intr-un oudit ol situoliilor financiare din raportul nostru.

Suntem independenti fa!5 de Societate conform Codului Etic al ProfesioniStilor Contabili emis de

Consiliul pentru Standarde lnternalionale de Etici pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinlelor

etice relevante pentru auditul situaliilor financiare ?n Romdnia, inclusiv Regulamentul 5i Legea, 9i ne-am

indeplinit celelalte responsabilitSli etice conform acestor cerinle gi conform Codului IESBA. Credem cd

probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente gi adecvate pentru a furniza o bazd pentru opinia

noastrS.

lncertitudine legatd de continuitatea octivitdtii

5. Atragem atenlia asupra Notei nr. 2 Bazele intocmirii situaliilor finonciore individuale (c). Societatea are

potenlial de redresare economicE gi socialS, se bazeazi pe stabilitate gi un management activ.

Prin sentin!a nr. L29 din data de 03.03.2017 pronunlat5 in Dosarul nr.47321105/201,0 de Tribunalul

Dolj, Seclia a ll-a CivilS, s-a dispus inchiderea procedurii reorganizdrii societSlii Uztel SA, ca urmare a

indeplinirii obligaliilor de platd asumate in planul confirmat prin Sentin!a nr. 1282 din 9 octombrie 2O12

gi reinserlia societSlii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitSli. Obiectivul

Conducerii Executive de la aceasti datl a raportirii financiare s-a constituit in menfinerea unui

echilibru financiar care si justifice principiul continuitdlii activitS!ii SocietSlii, iar acesta sd fie justificat

;i adecvat. in aprecierea evaluirii conducerii cu privire la aceastd prezumfie, auditorul considerd ci
evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entitSlii de a-Si continua activitatea este un

rafionament care se bazeazd pe informafiile disponibile la un moment dat. Evenimentele ulterioare

rezultate pot sd nu fie in concordanlE cu ralionamentele care au fost rezonabile la momentul in

care au fost facute.

Rezultatele oblinute de Societate in exerciliul financiar 2O20 au fost sub agteptdri, cifra de afaceri

realizatd fiind cu mult sub nivelul exerciliului precedent (CA 2020: 35.278.237 RON, fa!5 de CA 2019:

63.506.667 RON). Fa!5 de rezultatele din produclie inregistrate la mai pulin de jumitate fa[5 de anul

precedent, Societatea a intocmit un buget de venituri gi cheltuieli prudent, in funclie de contractele de

productie existente ;i contracte rezonabil reduse, in funclie de cererea de utilaje petroliere temperatd

de epidemia de coronavirus SARS CoV2,la nivelul marillor societSli petroliere care achizilionau utilajele
petroliere. S-au estimat costuri reduse prin programe de reorganizare a produc!iei gi a personalului

angajat, astfel inc6t s5 se mireasca productivitatea muncii si si se asigure continuitatea activitSlii.
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Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ralionamentului nostru profesional, au avut

cea mai mare importan!5 in efectuarea auditului situaliilor financiare individuale ale exercitiului curent.

Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului nostru al situafiilor financiare individuale in

ansamblul lor gi in formarea unei opinii asupra acestora gi nu emitem o opinie separati cu privire la

aceste aspecte cheie.

Aspect de audit Abordare 9i proceduri

Sistemul de gestiune al riscului 5i control intern

UZTEL SA a organizat un sistem de control al

managementului superior prin controlul

ierarhic gi controlul financiar preventiv. Nu au

fost asigurate funcliile de conformltate, control

9i administrarea riscurilor, fapt pentru care

Consiliul de Administratie nu a avut p6rghii de

control in activitatea SocietSlii. A fost

organizati funclia de audit intern externalizatS,

care raporteazd Comitetului de Audit.

Recomanddrile auditului intern nu s-au regdsit

intr-un Raport follow-up privind indeplinirea

recomanddri lor pentru exercifiul financiar 2020.

Procedurile noastre de audit au inclus:

- Evaluarea funcliei de control 9i audit intern;

- Evaluarea funcliei de conformitate gi

administrarea riscuri lor;

- Testarea planului de control gi audit intern

cu rapoartele de control cdtre management

;i verificarea implementSrii recomandirilor

efectuate;

- Testarea unui plan de mdsuri cu termene Si

responsa bilit5!i;
- Colaborarea cu Comitetul de Audit.

Opinia noastrd nu este modificatd cu privire la

aspectele identificate.

Recu noa ;te reo ve nituri I or

Tratament contabil, identificare, evaluare,

recunoagtere conform IAS 18.

in Nota nr. 3 (a) privind politicile contabile,

veniturile reprezintS un indicator cheie de

performan!5 pentru societate, influen!6nd in

mod direct majoritatea obiectivelor 5i

aSteptirilor specifice.

Procedurile noastre de audit au inclus:

- Asigurarea ci politicile contabile pentru

vSnzSri / venituri sunt conforme cu

standardele de contabilitate gi legislalia

aplicabili;
- Asigurarea ci veniturile sunt corect

clasificate 9i au fost procesate in perioada

cores pu nzitoare;
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Veniturile din exploatare in valoare de

33.630.585 RON, sunt in scidere fa!5 de

exerciliul anterior (201,9: 74.882.706. RON). Se

inregistreazi scdderi semnificative la produclia

vinduti (2020: 35.328.535 RON). Pentru

exerciliul financiar 2020, Societatea a primit

subvenliiin valoare de L.039.945 RON, care au

fost asimilate ca venituri (Nota 12). Veniturile de

natura subvenliilor au fost inregistrate ca

urmare a aplicdrii facilitSfilor acordate conform

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor misuri

active de sprijin destinate angajalilor gi

angajatorilor in contextul situa!iei

epidemiologice determinate de risp6ndirea

Coronavirusului COVID l-9.

Evenimentele ulterioare inchiderii exercifiul ui

financiar cuprind toate evenimentele ce au loc

p6nt la data la care situaliile financiare anuale

sunt autorizate pentru emitere, adici aprobate

de conducere, potrivit organizirii societSlii.

- Evaluarea principiilor de recunoagtere a

veniturilor gi testarea controalelor pentru

recunoagte rea veniturilor in baza servici i lor

efectuate (pe bazi de e$antion);

- lnspectarea contractelor cu clienlii pentru

a inlelege tranzactiile in prestare;

- lnspectareadocumentalieirelevante
pentru a evalua daci veniturile aferente au

fost contabilizate in perioada financiari

corespu nzatoare.

Opinia noastri nu este modificati cu privire la

as pectele identificate.

Evaluorea principiului de continuitote

Acest principiu are valoare de cheie in audit. in

Nota 2 (c) la Declaratia de conformitate cu IFRS-

urile, Societatea i1i asumd responsabilitatea

confirmdrii desfSguririi activitilii in condifii de

continuitate. Trendul activit5lii societSlii a fost

unul descrescator dar iar activul net, cAt gi

capitalurile proprii sunt pozitive. Astfel,

managementul consideri cd nu existi
incertitudini care pot pune la indoiald

capacitatea societi-tii de a-gi continua

activitatea, aceasta fiind apti si igi realizeze

obiectivele gi si ?9i execute obligafiile in cursul

desfSgurdrii activitSlii sale viitoare

Procedurile noastre de audit au pornit de la

premiza:

- Auditorii trebuie si testeze punctele de

vedere ale conducerii cu privire la

continuitate gi solvabilitate.

Responsabilitatea conducerii este continuS,

in timp ce opinia auditorului se bazeazi pe

o situatie vizutl la un moment dat.

- Acceptarea bazei de continuitate in

exploatare implicd solvabilitatea, respectiv,

daci la momentul intocmirii bilanlului
pozilia firmei era de asa naturi tnc6t si-gi
poatd indeplini responsabilitSlile aga cum

era prevlzut.
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- Procedurile noastre de audit au avut in

vedere gi situalia cotirii pe piata de capital

a acliunilor UZT, Degi valoarea acliunilor

UZT a crescut contabil semnificativ urmare

redresdrii economice a societSlii dupi
perioada de insolven!5, tranzaclionarea

acliunilor pe piala de capital a fost

nesemnificativd.

Opinia noastrd nu este modificati cu privire la

aspectele identificate in baza ISA 560.

Pandemia de Coronovirus - COVID 1-9

Este un eveniment care a influenlat activitatea

Societifii, prin scdderea comenzilor de utilaj
petrolier, din cauza sciderii semnificative a

activiti[ii marilor societ5fi petroliere.

Managementul a tratat evenimentul in Notele

la situafii (p9.28),risc de lichiditate in Raportul

Administratorilor la evenimente ulterioore ca

impact de neevitat privind diminuarea drasticd

a volumului comenzilor gi contractelor

comerciale pe anul 2021.

Evenimente ulterioare

Societatea a informat in Notele informative

detaliate - Evenimente ulterioore despre

impactul acestei situatii asupra societSfii, astfel

incSt utllizatorii si poata evalua implicatiile si sd

ti constientizeze efectele asupra entitSlii in sine

9i asupra economiei in general.

Alte informalii - Raportul Administrotorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru ?ntocmirea 5i prezentarea altor informalii. Acele alte informalii
cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare gi raportul auditorului cu privire

la acestea.

Opinia noastr5 cu privire la situaliile financiare nu acoperS gi aceste alte informalii 5i cu exceptia cazului

in care se mentioneazi explicit in raportul nostru, nu exprimSm nici un fel de concluzie de asigurare cu

privire la acestea.

in legituri cu auditul situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie 2020,

responsabilitatea noastrd este s5 citim acele informatii gi, in acest demers, s5 apreciem dacd acele alte
informa{ii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cuno5tintele pe care noi le-am

obtinut in timpul auditului, sau dacd ele par a fi denaturate semnificativ.
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in ceea ce privegte Raportul administratorilor, am citit 5i raportim ci acesta a fost intocrnit, in toate

aspectele semnificative, in conformitate cerinlele CAP.3 din O.M.F.P nr.28Ml2O16 pentru aprobarea

Reglementirilor contabile conforme cu Standardele lnternationale de Raportare FinanciarS.

in baza exclusiv a activitSlilor desfigurate in cursul auditului situaliilor financiare, in opinia noastrS:

a. lnformaliile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercifiul financiar pentru care au fost

intocmite situaliile financiare sunt in concordanlS, in toate aspectele semnificative, cu situatiile

financiare incheiate la 31 decembrie 2O2O;

b. Raportul administratorilor a fost ?ntocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu

O.M.F.P nr.284/.12016, CAP.3, pct. 15-19.

in plus, in baza cunogtinlelor gi inlelegerii noastre cu privire la Societate gi la mediul acesteia,

dob6ndite in cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la data de 31

decembrie 2A2O, ni se cere si raportdm daci am identificat denaturSri semnificative tn Raportul

administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire Ia acest aspect.

Responsahilitdlile conducerii gi ale persaanelor responsabile cu guvernanta pentru situaliile
fina ncio re i ndivid uole

8. Conducerea societ5tii este responsabild pentru intocmirea gi prezentarea fidel5 a situaliilor financiare
individuale in conformitate cu Standardele lnternalionale de Raportare FinanciarS gi cu OMFp nr.
2844/2016 din 12 decembrie 20L6 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu
Standardele lnternalionale de Raportare Financiard gi pentru acel control Intern pe care conducerea il
consideri necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare individuale lipsite de denaturdri
semnificative, cauzate fie de fraudS, fie de eroare.

f. in intocmirea situaliilor financiare individuale, conducerea este responsabild pentru evaluarea
capacitSlii Societdiii de a-5i continua activitatea, prezent6nd, dacd este cazul, aspectele referitoare la
continuitatea activitSlii ;i utilizSnd contabilitatea pe baza continuitSlii activitilii, cu excepfia cazului in
care conducerea fie intenfioneazi sE lichideze Societatea sau sd opreascd operaiiunile, fie nu are o altd
variant5 realistd in afara acestora.

10' Persoanele responsabile cu guvernanla sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiarS al Societdlii.
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Responsabilitdtile auditorului in auditul situaliilor findnciore individuole

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asiguriri rezonabile privind mdsura in care situaliile
financiare individuale, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de fraudS, fie

de eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastri. Asigurarea

rezonabilS reprezint5 un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanlie a faptului cI un audit

desfSgurat in conformitate cu |AS-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativS, dacS

aceasta exista.

L2. Ca parte a unui audit in conformitate cu lAS-urile, exercit5m rafionamentul profesional 9i menlinem

scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

ldentificim gi evaluim riscurile de denaturare semnificativS a situaliilor financiare individuale,

cauzati fie de fraudd, fie de eroare, proiectim 9i executdm proceduri de audit ca rdspuns la

respectivele riscuri gi ob[inem probe de audit suficiente 5i adecvate pentru a furniza o bazS

pentru opinia noastri. Riscul de nedetectare a unei denaturiri semnificative cauzate de fraud5

este mai ridicat dec6t cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate de eroare,

deoarece frauda poate presupune inlelegeri secrete, fals, omisiuni intenfionate, declaralii false

gi evitarea controlului intern.

inlelegem 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.

a

a

a

a

Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor

contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de conducere.

FormulSm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizirii de citre conducere a

contabilitSlii pe baza continuit5fii activitdiii gi determinSm, pe baza probelor de audit oblinute,

dacd existd o incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau condi;ii care ar putea

genera tndoieli semnificative privind capacitatea Societ6lii de a-gi continua activitatea. in cazul

in care concluziondm cd existd o incertitudine semnificativS, trebuie si atragem atenfia in
raportul auditorului asupra prezentirilor aferente din situaliile financiare sau, in cazul in care

aceste prezentSri sunt neadecvate, sE ne modificlm opinia. Concluziile noastre se bazeazS pe

probele de audit oblinute pAni la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau

condi!ii viitoare pot determina Societatea sE nu iSi mai desfSgoare activitatea in baza

principiului continuitSlii activitilii.
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Evaluim prezentarea, structura gi conlinutul general al situaliilor financiare individuale, inclusiv

al prezentSrilor de informa!ii, 9i misura in care situa!iile financiare individuale reflecti
tranzacliile gi evenimentele de bazl intr-o manieri care realizeazi prezentarea fidelS.

Comunic5m persoanelor responsabile cu guvernanla, printre alte aspecte, aria planificati 5i

programarea in timp a auditului, precum gi principalele constatiri ale auditului, inclusiv orice

deficienle semnificative ale controlului intern, pe care le identificSm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizim persoanelor responsabile cu guvernanta o declaralie ci am respectat

cerinlele etice relevante privind independenla gi c5 le-am comunicat toate relatiile si alte

aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, cd ne afecteazi independenta gi,

acolo unde este cazul, misurile de proteclie aferente.

13. Dintre aspectele pe care le am comunicat persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt

aspectele cele mai importante pentru auditul situaliilor financiare individuale din perioada curentd gi

care reprezintS, prin urmare, aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementdrile

interzic prezentarea publicd a aspectului sau a cazului in care, in circumstanle extrem de rare,

considerim cd un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru, deoarece se preconizeaz5 in mod

rezonabil ca beneficiile interesului public sd fie depSgite de consecinlele negative ale acestei

comunicdri.

Rdport cu privire lo alte dispozilii legole gi de reglementore

14. Am fost numili de Adunarea GeneralS a Actionarilor sd auditim situatiile financiare ale SocietSlii UZTEL

SA pentru exercitiul financiar ?ncheiat la 31 decembrie 2020. Durata totalS neintrerupti a

angajamentului nostru este de 7 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2014 pSnd la

3L.L2.2020.

1,5. Confirmim c5:

IESBA), emis de Consiliul pentru Standarde lnternalionale de Etici pentru Contabili $i Cerin[ele de

etici profesionale relevante pentru auditul situaliilor financiare din RomAnia, inclusiv Regulamentul

UE nr. 537/2OL4.
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pe care l-am emis in aceeagi dat5 in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfSgurarea
auditului nostru, ne-am pistrat independenla fa!5 de entitatea auditati.

din Regulamentul UE nr. 537/201,4 9i in Legea Nr. 16212017. Ne-am indeplinit celelalte
responsabilitSfi de eticd profesionalS conform acestor cerinte si Codului IESBA.

in numele

S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L.

Sediul social- Bucuresti, Str. Lt. Dumitru Ganovici nr. 2, sector 3

inregistratS in Registrul public electronic nr. FA LZO/20O1,

Olgula CODESCU

Auditor financiar cheie

inregistratd in Registrul public e

Bucuregti, 02.04.2021

Activitatii de Audit $tatitar

de Audiil Ecoteh Hxpert ,t,R,1",

Registrul Pubiic Eierirorri;: FAIZ0'.

tASFA,AS)

Publicapentru

rc cu

Airciit tatutar {A$FAAS)

iar I Codescu

Registrui Pub lectronict AF947"'

tatea Publici

Activitaiii

Auditor
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