CALUGAREANU RODICA –Birou expert contabil Iasi,
Str. Prof. I. Inculet nr. 10, Cod Unic de Inregistrare: 19967542,
membra a CAFR, atestat nr. 789/ 2002, inregistrata in Registrul
Public Electronic sub nr. AF789, E-Viza anuala ASPAAS,Seria: 114558.

Nr.513/29.04.2021

Nr. inregistrare 261/UA/04.05.2021

RAPORT DE AUDIT
pentru
EXERCITIUL FINANCIAR
incheiat la 31.12.2020
LA
UNIVERSITATEA APOLLONIA IASI

APRILIE 2021

CALUGAREANU RODICA –Birou expert contabil Iasi,
Str. Prof. I. Inculet nr. 10, Cod Unic de Inregistrare: 19967542,
membra a CAFR, atestat nr. 789/ 2002, inregistrata in Registrul
Public Electronic sub nr. AF789, E-Viza anuala ASPAAS,Seria: 114558.

Raportul auditorului independent pentru
decembrie 2020

exercţiul financiar încheiat la 31

Către,

SENATUL UNIVERSITĂŢII APOLLONIA IAŞI
Raportul asupra Auditului Situaţiilor Financiare
Opinie
In baza contractului nr. 481/ 14.12.2020, am auditat situatiile financiare ale UNIVERSITATII
APOLLONIA IASI ( denumita in continuare Universitatea), compuse din bilantul prescurtat, contul
prescurtat al rezultatului exercitiului si un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte
note explicative, numerotate de la 1 la 11, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.
Situatiile financiare mentionate se refera la:
 Capitaluri proprii in valoare de 924.058 lei;
 Rezultatul net al exercitiului, reprezentand excedent in valoare de 162.849 lei.
În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Universitatii sunt întocmite, sub toate aspectele
semnificative, si prezintă poziţia financiară a Universitatii la 31 decembrie 2020, precum şi performanţa
sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. (“OMFP 3.103”).
Alte informatii
Fara a exprima rezerve la opinia noastra, atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:
a) Noi nu am verificat și nu formulăm o opinie asupra auditării proiectelor aferente:
-Contractului de finantare pentru executie proiecte nr. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0664, incheiat cu
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(UEFISCDI),(autoritate contractanta), proiectul „Prepararea și testarea "in vitro" a unor noi
copolimerilor bloc biocompatibili și biodegradabili pe bază de poli(adipat de etilena) si poli(Ɛcaprolactonă) ca sisteme de administrare a medicamentelor (BIOPEDDS)”,
-Contractului de finantare pentru executie proiecte nr. 312PED⁄2020 cod PN-III-P2-2.1-PED-20191780, incheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), autoritate contractanta, in care Institutul Petru Poni are rolul de
contractor, iar Universitatea Apollonia are rolul de partener, pentru finanțarea de către Autoritatea
Contractantă și execuția de către Contractor a proiectului „Hidrogeluri compozite inovative cu activitate
antibacteriana si antiinflamatorie cu aplicatii in tratamentul paradontozei » ;
- Contractului nr. 15 ⁄ 2020, incheiat cu UEFISCDI,(promotor proiect), in care Universitatea Apollonia
indeplineste rolul de operator de program (OP), pentru realizarea Proiectului „Active targeted drug
delivery systems based on peptide-functionalized magnetic nanoparticles for the treatment of inner ear
diseases (TargEar”) parteneri de proiect fiind Universitatea din Oslo si Institultul de Cercetari Biologice
IASI - Filiala INCDSB Bucuresti;
- a continuat contractul de finantare “Desegregarea Romilor prin Aplicarea, Gestionarea şi
Operaționalizarea Măsurilor de includere și de Reducere a Excluziunii Sociale aplicând Tactici
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Integrate”, Cod MySMIS 102788, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
- a continuat contractul de finantare numărul 2019-1-RO01-KA107-063009, pentru un Proiect cu un
Beneficiar în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu
țările partenere,
- a continuat contractul de finantare numărul 2019-1-RO01-KA103-062215, pentru un Proiect cu un
Beneficiar în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități intre
țările programului.
b. Asa cum s-a prezentat în Nota 11 la situatiile finanaciar pe anul 2020 „Nota privind activitatea
Universitatii influentata de pandemia de coronovarius”, in contextul pandemiei cauzată de noul
coronavirus, activitatea Universitatii Apollonia a fost tulburata, conducerea Universitatii fiind nevoita sa
ia o serie de măsuri pentru gestionarea situatiei. Astfel, incepand cu 12 martie 2020, Consiliul
Academic al Univesitatii Apollonia, ca urmare a declararii Starii de Urgenta pe teritoriul tarii prin
Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României si potrivit masurilor dispuse prin
Ordonanța militara nr. 1/2020, a decis ca activitatea de predare cu studentii sa se desfasoare exclusiv
pe platforme de e-learning. Si in momentul de fata activitatile de predare se desfasoara tot pe
platforma de e-learning.
In data de 13.03.2020, Universitatea Apollonia a obtinut Certificatul pentru situatii de urgenta de tip II
(galben), emis in baza Ordonantei de Urgență nr 30/2020 modificata si completata prin Ordonanta de
Urgență nr. 33/26.03.2020, ca urmare a scaderii veniturilor si incasarilor in luna martie cu mai mult de
25% fata de media lunilor ianuarie si februarie. Acest certificat a fost utilizat in anul 2020, în relațiile
comerciale pentru amânarea la plată pentru serviciile de utilități, o parte din personal fiind trimis în
șomaj tehnic. Tot in anul 2020, Universitatea a beneficiat de sprijin financiar 41.5% in baza Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate
angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
Evenimentele prezentate in Nota 11 pot afecta continuitatea activității Universității Apollonia.
c. Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi
un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile
acceptate în tări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt
întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România,
inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.103/2017 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
d. Acest raport este adresat exclusiv Senatului Universităţii Apollonia Iaşi. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta membrilor Senatului acele aspecte pe care trebuie să le raportam întrun raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne
asumăm responsabilitatea decât faţă de Senatul Universităţii Apollonia Iaşi, în ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
Baza Opiniei
1. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”). Conform acestor standarde, responsabilitatea
noastră este descrisă în continuare în secţiunea Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor
Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenţi faţă de Universitate, în conformitate cu Codul
de Etică al Contabililor Profesionişti (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru
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Contabili împreună cu cerinţele de etică relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, şi am
îndeplinit celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe şi Codul
IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
Responsabilităţile Conducerii şi ale celor responsabili de Situaţiile Financiare
1.

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în
conformitate cu OMF 3.103 şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate
fie de fraudă, fie de eroare.

2.

În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii
Universităţii de a continua activitatea în baza principiului continuităţii activităţii, prezentând, după caz,
aspecte legate de continuitatea activităţii şi adecvarea utilizării principiului contabil al continuităţii
activităţii, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenţionează să lichideze Universitatea sau să
înceteze operaţiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

3.

Potrivit prevederilor pct. 342 din OMFP OMF 3.103/ 2017, Conţinutul raportului de audit precum
şi celelalte cerinţe referitoare la raportul de audit sunt cele cuprinse în Legea nr. 162/ 2017 privind
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de
modificare a unor acte normative.

4.

Persoanele însărcinate cu guvernanţa au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Universităţii.
Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare

5.

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de
eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit
desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă
aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative
dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie
de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele
riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai
ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece
frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea
controlului intern ;
Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității
controlului intern al Universitatii;
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