
A.B.A. AUDIT S.R.L.

RAPORTUL AUDITORULU! INDEPENDENT

Cdtre Ac{ionarii,

$ANTIERUL NAVAL OR$OVA S.A.

Raport cu privire la situaliile financiare

Opinia fdd rezerue

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societdlii gantierul Naval Orgova SA
(,,Societatea"), cu sediul social in Orgova, Strada Tufari, nr. 4, identificati prin codul unic de ?nregistrare
fiscal5 RO1614734, care cuprind situalia poziliei financiare la data de 31 decembrie 2021, situatia
profitului sau a pierderii gi a altor elemente ale rezultatului global, situalia fluxurilor de numerar, situalia
modificdrii capitalurilor proprii pentru exerci{iul financiar incheiat la aceastd datd, precum gi un sumar al
politicilor contabile semnificative gi notele explicative.

2. situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2o21se identifici astfel:

- Venituri:

- Pierderea netd a exerciliului financiar:
- Total active:
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75.533.784\ei
(153.870) lei

103.606.604|ei

3. ln opinia noastrS, situa[iile financiare individuale anexate oferi o imagine fideld a pozi[iei financiare a
SocietSlii la data de 31 decembrie 2021, precum gi a performanlei financiare gi a fluxurilor de trezorerie
pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd datd, in conformitate cu prevederile Legii contabilitdlii nr.
8211991,legea contabilitdlii, republicatd, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare gi Ordinului ministrului
finanfelor publice nr.88112O12 privind aplicarea de c5tre societ5[ile comerciale ale cdror valori mobiliare
sunt admise la tranzaclionare pe o pia{d reglementatd a Standardelor lnterna[ionale de Raportare
Financiari 9i ale Ordinului ministrului finanlelor publice nr.284412016 pentru aprobarea Reglementdrilor
contabile conforme cu Standardele lnternalionale de Raportare Financiari cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare.



Baza pentru opinie

4. Am electuat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit (,lSA'), Regulamentul

UE nr.537 al Parlamentului $i al Consiliului European (in cele ce urmeaze ,,Regulamentul") $i Legea nr.

16212017 (,,Legea"). Responsabilitetile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secliunea

,,Responsabilitdtile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Sunlem independenti
fate de Societale, conform Codului Etic al Profesioniqtilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele

lnternalionale de Eticd pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru

auditul situatiilor tianciare in Romania, inclusiv Regulamentul Si Legea, qi ne-am indeplinit responsabilitatile
etice conform acestor cerinte gi conform Codului IESBA. Credem ce probele de audil pe care le-am obtinut
sunt suficiente Si adecvate pentru a furniza o bazd pentru opinia noastra.

Ev ide ntie re a unor aspecte

5.'1. Ala cum este prezentat la Nota 29 lnstrumente financiare, 62,55% din cifra de afaceri a
Societ6lii in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 202'1 este realizatd prin intermediul
partenerului Rensen Driessen Shipbuilding B.V. (Olanda) (la 3'1 decembrie 2O2O - 64,Sgo/"1,

aspect ce indice existenta unui risc comercial datorat faptului cd Societatea depinde de o
maniere semnificativi de un singur client.

5.2. Climatul de crize de sdnetate publicd generata de pandemia de COVID-19 corelat cu
incertitudinile generate de contextul geopolitic din Ucraina, de sanctiunile impuse la nivel
internalional Federatiei Ruse, respecliv Belarusului, si criza energetice determini implicit
existenta unui risc referitor la posibilitatea unor evolulii imprevizibile cu privire la nivelul
indicatorilor economico-flnanciari bugetati de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor
care au stat la baza estimArii valorilor de inventar pentru activele Societeti. Gestionarea
situaliei financiare a Societetii depinde de modul in care managementul abordeazd
evenimentele gi conditiile socio-economice viitoare prezente in mediul dificil in care aceasta
opereazd.

Aspecte cheie de audit

6 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avul cea
mai mare importante pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost
abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu, gi in formarea opiniei noastre asupra
aceslora si nu oferim o opinie separate cu privire la aceste aspecte cheie.

i) Recunoa$tereavenituilor

La nivelul recunoagterii veniturilor existd riscuri de denaturare semnificative ca acestea sd nu fie
recunoscute de managementul Societetii conform Reglementdrilor contabile aplicabile. Pot exista
riscuri atat in ceea ce privegte cuantumul veniturilor recunoscute, cat gi momentul recunoagterii
acestora cu posibile denaturiri semnificative in legdturd cu aplicarea principiului contabilitetii de
angajamente.
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5. FeIe a modifica opinia noastra emis6, atragem atentia asupra urmdtoarelor aspecte:



Rdspunsul nostru la aceste riscud de denaturare semnillcativd s-a concretizat in efectuarea unor
proceduri de audit care au avut ca scop: analiza contractelor si documentatiei aferente ljvrarilor de
nave, respectiv presterilor de servicii de inchiriere, testarea modului de recunoagtere a venilurilor
conform clauzelor contracluale. Referitor la riscul de denaturdri semnificative legate de aplicarea
principiului contabilitelii de angajamente, am realizat proceduri prin care am corelat momentul
recunoasterii veniturilor cu data semndrii protocoalelor de predare-primire a navelor.

ii) Evaluareastocurilor

Ase4iunile mnducerii cu privire la evaluarea stocurilor pot prezenta riscuri de denaturdri
semnillcative care se se manifeste in sensul neaplicdrii prevederii reglementdrii contabile aplicabile
de evaluare a stocurilor, la data de raportare, la minimuldintre cost gi valoare realizabile net6.

Respunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativ5 in ceea ce privegte evaluarea
stocurilor au presupus teste prin care am observat natura cheltuielilor capitalizate in costul
producliei. Am testat deprccierea stocurilor estimatd de cetre conducerea Societdtii luand ca baz6
de referinle vabarea realizabile nete determinata in functie de angajamentele comerciale ale
Societdlii, respecliv valoarea de utilitale existenta prin capacitatea de valorificare in cadrul
proceselor de exploatare gi am efecluat proceduri prin care am obtinut o asigurare rezonabild cd nu
existd denaturdri semnificative cu privire la aceste asertiuni.

Alte infomalii - Rapofiul administratorilor $i Rapoftul de remunerare

7. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea gi prezentarea altor informatii. Acele alte informatii
cuprind Raportul administratorilor, respectiv Raportul de remunerare, dar nu cuprind situatiile financiare Si

raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastrd cu privire la situaliile financiare nu acopere 9i aceste alte informalii Si cu exceptia cazului in
care se mentioneaze explicit in raportul nostru, nu exprimdm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire
la acestea.

Tn bgeturi cu auditul situatiilor flnanciare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 202'1,
responsabilitatea noastrd este s6 citim acele alte informatii cuprinse in Raportul administratorilor gi, in acest
demers, se apreciem dace acele alte informalii sunt semnificativ inconsecvenle cu situatiile financiare, sau
cu acele cunostinte pe care noi le-am oblinut in timpul auditului, sau dace ele par a fi denaturate
semnificativ.

in ceea ce privegte Raportul administratorilor, am citit Si raportem cA acesta a fost intocmit, in toate
aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP nr. 284412016 pentru aprobarea Beglementarilor
mntabile conforme cu Standardele lnternalionale de Raportare Financiare, capitolul lll, punctele 15 - 20.

in baza exclusiv a activitdtilor care trebuie desfd$urate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia
noastrd:

a. lnformaliile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost
intocmite situatiile financiare sunt in concordanld, in toate aspectele semnificative, cu situatiile
Iinanciare;
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b. raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu
OMFP nr. 284412016 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu Standardele
lnternalionale de Raportare Financiard, capitolul lll, punctele 15 - 20;

in plus, in baza cunostinlelor 9i infelegerii noastre cu privire la Societate 9i la mediul acesteia, dobAndite in
cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 , ni se
cere sd raportdm dacd am identificat denaturdri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic
de raportat cu privire la acest aspect.

8. in ceea ce privegte Raportul de remunerare aferent exerciliului financiarincheiat la 31 decembrie2O2l ,
am verificat daci informaliile furnizate de conducerea Societdlii sunt in conformitate cu art. 107 din Legea
nr.2412017 privind emitenlii de instrumente financiare gi operatiuni de pia[d cu modificdrile gi completdrile
ulterioare (,,Legea nr.2412017") aplicabil entitSlilor ale cdror actiuni sunt admise la tranzaclionare pe o piald
reglementatd gi raportdm cd acesta furnizeazd, in toate aspectele semnificative, informaliile prevdzute de
Legea nr. 2412017 la afi. 1O7.

Alte aspecte

9' Men[iondm faptul cd mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar in legdturd cu
situaliile financiare individuale ale Societ6lii intocmite la data de 31 decembrie 2021, nefiind numi[i pentru
realizarea auditului situa[iilor financiare consolidate in cazul in care aceasta s-ar impune.

'10. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societdlii. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta aclionarilor Societelii acele aspecte pe care trebuie sd le raportdm intr-un
raport de audit financiar, 9i nu in alte scopuri. ln mdsura permisi de lege, nu acceptim si nu ne asumem
responsabilitatea decAt fald de Societate 9i de aclionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul
asupra situaliilor financiare 9i raportul asupra conformitSlii sau pentru opinia formatS.

11. Situaliile flnanciare anexate raportului de audit nu sunt menite sd prezinte pozilia financiard, rezultatul
operaliunilor si un set complet de note la situaliile financiare in conformitate cu reglementdri gi principii
contabile acceptate in leri gi jurisdiclii altele decAt Romdnia. De aceea, situaliile financiare anexate nu sunt
intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementdrile contabile gi legale din Romdnia, inclusiv
OMFP nr.88112O12 privind aplicarea de cdtre societS[ile comerciale ale cSror valori mobiliare sunt admise
la tranzactionare pe o pia(d reglementatd a Standardelor lnterna[ionale de Raportare Financiard gi OMFP
nr. 284412O16 pentru aprobarea Reglementirilor contabile conforme cu Standardele lnternalionale de
Raportare FinanciarS.
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Responsabilitatea conducerii Si ale persoanelor responsabile cu guvemanta pentru situatiile financiare

12. Conducerea Societetii este responsabiE pentru intocmirea situatiilor financiare care sd ofere o imagine
fideE in conformitate cu Legea contabilit6tii nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicatS, cu modificdrile si
compbterile ulterioare, cu OIVIFP N.88112012 privind aplicarea de cdtre societetile comerciale ale caror
valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piate reglementatd a Standardelor lnternationale de
Raportare Financiare 9i cu OMFP . 284412016 pentru aprobarea Reglementerilor contabile conforme cu
Standardele lnternalionale de Raportare Financiare gi pentru acel control inlern pe care conducerea il
mnsideri necesar pentru a permile intocmirea de situalii financiare lipsite de denatureri semnificative,
cauzate fie de fraudd. fie de eroare

13. in intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabilS pentru evaluarea capacitdlii SocietAlii
de a-9i continua activitatea, pentru prezentarea, dacd este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea
activitdlii 9i pentru utilizarea contabilitelii pe baza continuitdtii activitetii, cu exceptia cazului in care
conducerea, fie intentioneazd se lichideze Societatea sau sA opreasca operatiunile, fie nu are nici o afta
alternativE realiste in afara acestora.

14. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiad al Societetii.

Responsabilitdtile auditorului intr- un audit al situatiitor financiare

'15. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurSri rezonabile privind m6sura in care situaliile
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denatureri semnificative, cauzate fie de fraude, fie de eroare, precum

Si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastr6. Asigurarea rezonabild reprezinta un
nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ce un audit desfagurat in conformitate cu ISA va
detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, dace aceasta existd. Denaturdrile pot fi cauzate fie de
fraudS, fie de eroare gi sunl considerate semniflcative dacd se poate preconiza, in mod rezonabil, cu
acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor
situatii financiare.

16. Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitam rationamenlul profesional gi mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

ldentificem Si evaluem riscurile de denaturare semnificativd a situatiilor financiare, cauzate fie de
fraude, fie de eroare, proiectdm Qi executem proceduri de audit ca rdspuns la respectivele riscuri gi

obtinem probe de audit suficiente Si adecvate pentru a furniza o bazS pentru opinia noastrd. Riscul
de nedetectare al unei denatureri semnificative cauzate de fraude este mai ridicat decat cel de
nedetectare al unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune

intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaraliifalse $i evitarea controlului intern.
lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de proceduri de audit
adecvate circumstantelor, dar fdre a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitelii controlului
intern al SocietAtii.

Evaludm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate Si caracterul rezonabil al estimdrilor
contabile Si al prezenterilor alerente de informatii realizate de c6tre conducere.
Formuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizerii de c6tre conducere a contabilit6tii
pe baza continuitetii activitAlii Si determindm, pe baza probelor de audit obtinute, dace existe o
incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli

5



semnificative privind capacitatea Societdlii de a-gi continua activitatea. in cazul in care
concluziondm cd existd o incertitudine semnificativS, trebuie sd atragem atenlia in raportul
auditorului asupra prezentdrilor aferente din situa[iile financiare sau, in cazul in care aceste
prezentdri sunt neadecvate, sd ne modificam opinia. Concluziile noastre sebazeazd pe probele de
audit ob[inute pAnS la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condilii viitoare
pot determina Societatea sd nu igi mai desf5goare activitatea in baza principiului continuitd{ii
activit6[ii.

Evaludm prezentarea, structura gi conlinutul situa[iilor financiare, inclusiv al prezentdrilor de
informa{ii, 9i mSsura in care situaliile financiare reflecti tranzacliile gi evenimentele care stau la
baza acestora intr-o manierd care sd rezulte intr-o prezentare fideld.

17. Comunicdm persoanelor responsabile cu guvernan[a, printre alte aspecte, aria planificatd gi
programarea tn timp a auditului, precum qi principalele constatdri ale auditului, inclusiv orice deficienle
semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

18' De asemenea, furnizdm persoanelor responsabile cu guvernanla o declara(ie cu privire la
conformitatea noastrd cu cerintele etice privind independenla gi le comunicdm toate rela[iile gi alte aspecte
care pot fi considerate, in mod rezonabil, cd ar putea sd ne afecteze independenla gi, unde este cazul,
mdsurile de sigurantd aferente.

19. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insdrcinate cu guvernan[a, stabilim acele
aspecte care au avut o mai mare importantd in cadrul auditului asupra situaliilor financiare din perioada
curentd gi, prin urmare, reprezintd aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de
audit, cu excep[ia cazului in care legisla[ia sau reglementdrile impiedicd prezentarea publicd a aspectului
respectiv sau a cazului in care, in circumstanle extrem de rare, considerdm cd un aspect nu ar trebui
comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeazd in mod rezonabil cd beneficiile interesului public sd
fie depdgite de consecin[ele negative ale acestei comunicdri.

Raport cu privire la alte dispozifii legale 9i de reglementare

Cerinle pivind auditul entitdlilor de intercs public

20. Am fost numi{i de Adunarea Generald a Aclionarilor la data de 10 aprilie 2O2O, ca urmare a unei seleclii
publice a ofertelor de audit statutar, sd auditdm situaliile financiare ale $antierul Naval Orgova SA pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2O21. Durata totalS neintreruptd a angajamentului nostru este
de 17 ani, acoperind exerciliile financiare incheiate la 31 decembrie 2005 p6nd la 31 decembrie 2021.
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Confirmdm c6:

Opinia noastrd de audit este in concordante cu raportul suplimentar prezental Comitetului de Audit
al Societatii, pe care l-am emis in timpul misiunii de audit. De asemenea, in desfdgurarea auditului
nostru, ne-am pdstrat independenta fata de entitatea auditat6.
Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1)
din Regulamentul UE N.537/2014.

Rapoft privind conformitatea cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei (,,Standatdut Tehnic de
Beglementare pivind Fomatul lJnic European de Rapoiare Etectronice" sau ,ESEF")

21. Am efectuat o misiune de asigurare rezonabile asupra conformitetii cu Regulamentul Delegat (UE)
2018/815 al Comisiei aplicabil situatiilor financiare incluse in raportul linanciar anual ale Societalii astfel cum
sunt prezentate in fisierele digilale.

Conducerea Societdlii este responsabilS pentru intocmirea Fisierului Digitalin conformitate cu ESEF.
Aceaste responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea gi menlinerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF;
- asigurarea conformitetii dintre Fisierele Digitale gi situatiile financiare care vor fi depuse in

conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nt. 294412016.

Persoanele insercinate cu guvernanta sunt responsabile cu supravegherea intocmirii Fisierelor Digitale in
conformitate cu ESEF.

21.2 Responsabilitatea auditorului pentru auditul Fisierelor Digitale

Avem responsabilitatea de a exprima o concluzie cu privire la misura in care situatiile financiare incluse in
raportul financiar anual sunt in conformitate cu ESEF, in toate aspectele semnilicative, in baza probelor

ob!inute.

O misiune de asigurare rezonabila in conformitate cu ISA presupune efectuarea de proceduri pentru a
obtine probe cu privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea in timp gi amploarea procedurilor

selectate depind de ra.tionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnilicative de la
dispozitiile prevezute in ESEF, cauzate fle de fraudi sau de eroare. O misiune de asigurare rezonabile

include:
- obtinerea unei inlelegeri a procesului de pregetire a Figierului Digital in conformitate cu ESEF,

inclusiv a controalelor interne relevante;
- reconcilierea Figierelor Digitale cu situatiile financiare auditate ale Societdtii. care vor fi publicate in

conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice N. 284412016,
- evaluarea daca toate situatiile linanciare care sunt incluse in raportul financiar anual sunt intocmite

intr-un format XHTML valabil.
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21.1 Responsabilitatea conducerii gi a persoanelor insercinate cu guvemanla pentru Fisierele Digitale
intocmite in conformitate cu ESEF



Considerdm cd probele oblinute sunt suficiente 9i adecvate pentru a furniza o bazd pentru concluzia
noastrS. in opinia noastrd, situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decem brie 2021
incluse in raportul financiar anual si prezentate in Fisierele Digitale respectd, in toate aspectele
semnifi cative, cerinlele ES EF.

in prezenta sectiune nu exprimam o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altd concluzie de
asigurare privind situaliile financiare. Opinia noastrd de audit asupra situaliilor financiare ale Societdlii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 este inclusd in secliunea Raportul cu privire la
situaliile financiare de mai sus.

Timigoara, 1 4 martie 2022

in numele

A.B,A. AUDIT SRL
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