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RAPORT SUPLIMENTAR CATRE COMITELUL DE AUDIT INTOCMIT IN CONFORMITATE CU ART.11 AL
REGULAMENTULUI 537/2014
AAGES SA
25 Martie 2022
Comitetul de audit al AAGES SA, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, Romania
In atentia Membrilor Comitetului de audit,

In conformitate cu prevederile Art.11 al Regulamentului 537/2014 si Art.33 al Legii 162/2017, va
prezentam in cele ce urmeaza Raportul suplimentar al auditorului statutar catre Comitetul de audit al
AAGES SA.
(a) In conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (2) al Regulamentului 537/2014 si articolului 29 al
Legii 162/2017, va punem la dispozitie Confirmarea Anuala a Independentei noastre.
Confirmam ca MGMT AUDIT & BPO SRL, partenerii acesteia si managerii care au facut parte din echipa de
lucru a acestui angajament de audit, sunt independenti fata de AAGES SA.
Confirmam ca MGMT AUDIT & BPO SRL a luat toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in derularea
acestui angajament de audit statutar, independenta firmei de audit nu a fost afectata de vreun existent
sau potential conflict de interese, de orice relatie directa sau indirecta ce ar putea implica MGMT AUDIT
& BPO SRL, managerii, auditorii, angajații sau orice alte persoane care au fost implicate și care au fost sub
controlul MGMT AUDIT&BPO SRL in relație cu societatea AAGES SA.
Avand la baza propriile proceduri de control al calitatii, in conformitate cu ISA, legate de pastrarea
independentei firmei pe tot parcursul angajamentului de audit, noi nu am identificat nici un fel de
amenintari legate de serviciile non-audit, nivelul onorariilor sau de durata misiunii, care ar putea afecta
independenta noastra in auditarea situatiilor financiare (consolidate) ale societatii AAGES SA pentru anul
incheiat la 31 decembrie 2021.
Aceste prevederi sunt descrise in mod clar atat in articolele 4, 5, si 17 ale Regulamentului 537/2014 și in
cadrul articolelor 22 si 22b ale Directivei Europene 56/2014, cat si in articolul 71 al Legii nr. 162/2017.

(b) Identificarea partenerului de audit
Auditul statutar al situatiilor financiare ale societatii AAGES SA la 31 Decembrie 2021, a fost realizat de
catre MGMT AUDIT & BPO SRL iar partenerul acestei misiuni de audit a fost Doamna Gabriela Ciacaru.

Page 2 of 7

(c) Independenta altor auditori statutari sau experti implicati, dupa caz
In aceasta misiune de audit nu au fost implicați alti auditori statutari, firme de audit sau experti externi.

(d) Natura, frecventa si amploarea comunicarii intre MGMT AUDIT & BPO SRL si Comitetul de audit,
managementul sau organismul de supraveghere al AAGES SA
Pentru exercitiul financiar 2021, reprezentantii MGMT AUDIT & BPO SRL au participat la sedinta de
deschidere, care a avut loc in data de 23 Noiembrie 2021, impreuna cu reprezentantii managementului
societatii AAGES SA. Sedinta a avut loc la sediul AAGES SA. In cadrul acestei intalniri a fost discutat atat
calendarul auditarii interimare si finale, cat si alte probleme relevante muncii de audit.
O a doua intalnire a avut loc intre reprezentantii MGMT AUDIT & BPO SRL si reprezentantii
managementului societatii auditate in perioada 10 ianuarie 2022 – 13 ianuarie 2022 la sediul AAGES SA,
cand am discutat observatiile de la inventarierea stocurilor si a mijloacelor fixe precum si aspectele
constatate pe parcursul auditului interimar.
O a treia intalnire a avut loc intre reprezentantii MGMT AUDIT & BPO SRL si reprezentantii
managementului societatii auditate in perioada 21 februarie 2022 – 24 februarie 2022 la sediul AAGES SA,
cand s-a efectuat auditul final si au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situatiilor
financiare individuale si consolidate ale AAGES SA.

(e) Scopul și calendarul misiunii de audit
Avand in vedere ca actiunile clientului de audit sunt tranzactionate la BVB (piata reglementata) putem
concluziona ca AAGES SA este o entitate de interes public, iar auditul statutar se va desfasura asa cum
prevede Regulamentul nr. 537/2014 și Legea nr. 162/2017.
Situatiile financiare simple si consolidate ale AAGES SA sunt intocmite in conformitate cu cadrul de
raportare prevazut de IFRS, reglementat in Romania prin OMFP 2844/2016 cu modificarile și completarile
ulterioare.
Noi am auditat situatiile financiare individuale si consolidate ale AAGES SA.
Termenele stabilite impreuna cu Departamentul de contabilitate pentru furnizarea tuturor informatiilor
sunt:
✓ Auditul interimar si asistare inventariere 10 Ianuarie – 14 Ianuarie 2022;
✓ Auditul final: 21 Februarie – 25 Februarie 2022, 10 Martie – 25 Martie 2022
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(f) Alocarea sarcinilor intre auditorii statutari/firmele de audit
Nu este aplicabil, in cadrul acestei misiuni de audit nu sunt implicati alti auditori sau alte firme de audit.

(g) Descrierea metodologiei folosite
Noi am aplicat o abordare bazata pe evaluarea riscurilor. Am adoptat o abordare directa bazata pe teste
de detaliu. Avand in vedere ca nu exista variatii substantiale fata de anul trecut s-au folosit si proceduri
analitice.
Soldurile și rulajele considerate relevante si incluse in planul de audit pentru o abordare directa prin teste
de detaliu sunt:
✓ Imobilizari corporale – echipamente si utilaje;
✓ Investitii imobilizate;
✓ Stocuri: materii prime, marfuri, ambalaje, produse finite, stocuri la terti;
✓ Ajustari pentru deprecierea stocurilor;
✓ Creante comerciale si creanțe de la parti afiliate, inclusiv ajustarile pentru deprecierea acestora;
✓ Conturi la banci;
✓ Datorii comerciale si similare;
✓ Datoriile privind impozitul pe profit, impozitul amanat si TVA;
✓ Imprumuturi;
✓ Elementele de capitaluri proprii;
✓ Provizioane;
✓ Venituri din vanzari;
✓ Variatiile de stocuri;
✓ Materii prime, consumabile, marfuri precum si costul produselor finite;
✓ Productia in curs de executie;
✓ Cheltuielile cu amortizarea;
✓ Cheltuielile cu salariile si contributiile sociale aferente personalului;
✓ Alte cheltuieli din exploatare, precum alte cheltuieli cu tertii;
✓ Cheltuieli cu impozitul pe profit si cheltuiala cu impozitul amanat;
✓ Proceduri de audit asupra soldurilor si tranzactiilor entitatilor afiliate AAGES SA.

(h) Determinarea pragului de semnificatie in cadrul auditului statutar
In auditarea situatiilor financiare ale AAGES SA am considerat cifra de afaceri ca fiind elementul
reprezentativ pentru utilizatorii situatiilor financiare. Am luat in considerare in analiza noastra factori
calitativi si am determinat acest indicator ca fiind atat unul stabil, cat si unul previzibil. Astfel, veniturile
pot fi influentate doar de cererea pietei si preturile practicate.
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Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatori au fost luate in considerare. In
general, profitul inainte de impozitare este considerat a fi elementul de referinta in calculul pragului de
semnificatie pentru situatiile financiare ale entitatilor de interes public. In cazul nostru, totusi, din cauza
volatilitatii acestui indicator am considerat ca acest indicator poate sa nu fie reprezentativ pentru situatiile
financiare ale exercitiului auditat.
Prin urmare, am determinat pragul de semnificatie relevant pentru auditul statutar al acestui an ca fiind
2% din cifra de afaceri. Asadar, valoarea pragului de semnificatie cantitativ pentru auditul situatiilor
financiare individuale este de 499,565 RON. Nivelul pragului trivial de semnificatie reprezinta 5% din
pragul cantitativ de semnificatie, 24,978 RON. Pragul de semnificatie cantitativ pentru auditul situatiilor
financiare consolidate este de 776,564 RON. Nivelul pragului trivial de semnificatie reprezinta 5% din
pragul cantitativ de semnificatie, 38,828 RON. Pentru ELECTROTERM SRS filiala AAGES SA, pragul de
semnificatie cantitativ de 133,826 RON, iar nivelul pragului trivial este de 6,691 RON.

(i) Evenimente sau conditii identificate pe parcursul procesului de audit, care pot pune sub semnul
intrebarii principiul continuitatii activitatii
In luna Februarie 2022 a inceput conflictul armat dintre Federatia Rusa si statul Ucraina. In urma acestui
conflict UE a impus o serie de masuri restrictive impuse Rusiei si Belarus-ului. Nu se poate prognoza cum
va evolua situatia, ceea ce duce la o serie de oportunitati / riscuri in ceea ce priveste activitatea
economica. Conducerea companiei monitorizeaza continuu situatia si a luat in considerare riscurile
operationale care ar putea sa afecteze activitatea societatii si au in vedere implementarea unor masuri
care sa atenueze posibilele riscuri. Estimarea Conducerii fiind ca Societatea va avea resurse suficiente
pentru a-si continua activitatea pentru o perioada previzibila.
Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii
financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de
estimarea Conducerii. Opinia nostra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect
Pana la data acestui raport, pe baza informatiilor disponibile, a documentelor relevante, riscurilor
evaluate si procedurilor aplicate, nu au fost identificate evenimente sau conditii care sa puna sub semnul
intrebarii principiul continuitatii activitatii.

(j) Deficiente semnificative identificate
Nu au fost identificate pana la data acestui raport deficiente semnificative in cadrul situatiilor financiare
sau in cadrul sistemului de contabilitate si control intern.
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(k) Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementarile in vigoare
In urma aplicarii procedurilor de audit nu au fost identificate probleme semnificative care implica
nerespectarea reala sau presupusa a actelor cu putere de legea, a regulamentelor si a actelor
administrative sau a statului.

(l) Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situatiilor financiare simple sau consolidate,
inclusiv eventualul impact ce ar rezulta ca urmare a schimbarilor in aceste metode
Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situatiilor financiare individuale sau consolidate
sunt considerate potrivite si prezentate dupa cum urmeaza:
Elemente ale situatiilor
Metode de evaluare
Metodologia de
financiare
audit
Imobilizari corporale, cu exceptia Valoarea reevaluata minus Teste de detaliu
investitiilor imobiliare
amortizarea cumulata

Schimbari fata de anul
precedent
Nicio schimbare

Investitii imobiliare
Numerar
Stocuri

Valoarea justa
Teste de fond
Valoarea nominala
Teste de fond
Cost de productie / achizitii Teste de detaliu
diminuat cu ajustari de
valoare

Creante comerciale

Valoarea
nominala Teste de detaliu
diminuata cu ajustarile de
valoare
Cost
Teste de detaliu

Nicio schimbare
Nicio schimbare
La 31.12.2021 AAGES SA a
facut ajsutari de valoare de
2% din valoarea materiilor
prime,
pentru
stocuri
vechi/sau cu miscare lenta
Nicio schimbare

Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Provizioane
Datorii comerciale
Capitaluri proprii
Datorii cu impozitul amanat

Valoarea nominala

Teste de fond

La 31.12.2021 AAGES SA a
creat provizioane pentru
concedii
de
odihna
neefectuate si serviciile de
audit financiar
Nicio modificare

Detalii cu privire la metodele de evaluare sunt oferite de asemenea in Notele de la Situatiile Financiare
individuale si consolidate.

(m) Domeniul de aplicare al consolidarii
Situatiile financiare consolidate ale AAGES SA, cuprind AAGES SA si ELECTROTERM SRL.
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(n) Activitatea de audit efectuata de auditorul dintr-o tara terta
Nu este cazul

(o) Precizari referitoare la furnizarea informatiilor
Pana la data prezentului raport entitatea auditata a furnizat toate explicatiile si documentele solicitate.

(p) Raportari aditionale
•
•
•

Nu au fost intalnite dificultati importante in cursul auditului;
Nu exista aspect importante care reies din auditul statutar si care au fost discutate sau care au
facut obiectul corespondentei cu conducerea;
Nu exista alte aspect care reies din auditul statutar si care, in opinia profesionala a auditorului,
sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiara.

In numele,
MGMT AUDIT & BPO SRL
Intrarea Amzei nr.2, Mansarda,
sector 1, Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registru Public electronic cu Nr. FA1263
Membru CAFR cu nr. 1263/07.09.2015

Auditor: Gabriela Ciacaru
Inregistrat in Registru Public electronic cu Nr. AF4044
Membru CAFR cu nr. 4044 / 25.08.2011

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: MGMT AUDIT & BPO SRL
Registrul Public Electronic: FA 1263

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: GABRIELA CIACARU
Registrul Public Electronic: AF 4044

Bucuresti, 25 Martie 2022
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