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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

 

 

 

 

Raport asupra inanciare individuale 

 

 

Opinie 

 

1. 

individual a profitului sau pierderii 

a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la acea
 

 
- Capitaluri proprii total: 366.161 mii lei 
- Active totale: 567.005 mii lei 
- Cifra de afaceri: 638.660 mii lei 
- Rezultatul net al exerci iului financiar:   51.628 mii lei, profit 

 
2.  fidel

ezorerie, 
Standardele Interna ionale de Raportare Financiar   

adoptate de c tre Uniunea European  aprobate prin O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea 
Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar , aplicabile 
societ ilor comerciale ale c ror valori mobiliare sunt tranzac ionate pe o pia  reglementat . 

 
 

Baza Opiniei 

 
3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Stand

e din 

care le- baza opiniei noastre de audit. 
 
 



 

 

Aspecte cheie de audit 

 
4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, 

 aceste aspecte.  
 

 

A se vedea Nota 10 Individuale  

Aspect cheie de audit Modul în care aspectul a fost tratat în decursul 

auditului 

Societatea 

considerate recuperabile. 

depinde de capacitatea 

 

Având în vedere gradul de incertitudine creat de 
estimarea sumei perioada apari iei profiturilor 
impozabile viitoare de care s  poat  fi utilizate 
diferen ele temporare deductibile, consider m c  
evaluarea a 
fost semnificativ  pentru auditul nostru. 

Procedurile de audit efectuate de noi includ: 

- Utilizarea propriilor judec i profesionale în 
materie de impozite pentru a evalua m surile 
intreprinse de Societate care ar trebui s  permit  
recuperaea  

- Evaluarea a i estim rii profiturilor 
impozabile viitoare prin evaluarea acurate ei 
estim

în 
baza cuno tin elor noastre despre industrie 
baza cuno tin elor ob inute pe durata auditului.  

- 

 

 

 

vind scutirea impozitului pe profitul reinvestit în echipamente 

tehnologice 

A se vedea Nota 10 Individuale 

Aspect cheie de audit Modul în care aspectul a fost tratat în decursul 

auditului 

Conducerea   

echipamentele în baza carora s-a calculat 

 

rofitul 

fiscale care decurg din modul în care Societatea 

echipamentelor. 

Având în vedere gradul de incertitudine creat de 
estimarea p ii echipamentelor pe o perioad  
de minim 5 ani, consider m c  aplicarea 
facilit ilor fiscale a fost semnificativ  pentru 
auditul nostru.   

Procedurile de audit efectuate de noi includ: 

- Am utilizat propriile ra  profesionale în 

judec ile conducerii. În acest sens am evaluat 

legate de produsele  
adaptare a utilajelor. 

- 

 

 

 



 

 

Procedurile noastre in legatur  cu aceste aspecte au fost realizate în cadrul auditului  financiare în 
ansamblu,  nu pentru a exprima o opinie asupra conturilor individuale sau a declara iilor conducerii. Opinia 
noastr  nu este modificat  de nici unul dintre aspectele descrise mai sus, i elementele prezentate mai sus nu 

.  
 

 

 

 
5. individuale în 

conformitate cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar   adoptate de c tre Uniunea European  
aprobate prin  O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu Standardele 
Interna ionale de Raportare Financiar

ificative, cauzate fie de 
 

 
6. 

ecte legate de 

 
 

7. 

 
 

 
într-un audit inanciare  

 
8. Obiectivele noas  

individuale

-urile va 

financiare. 
 
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-  
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 

 

 

intern al  ; 

 

; 

 

semnificative privind capacitatea  de a-  



 

 

pot determina Societatea 
 

 

i. 

 
Raport asupra conformit  

 

9. Administratorii sunt responsabili pentru întoc ministratorilor în 
O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu 

Standardele Interna ionale de Raportare Financiar , aplicabile societ ilor comerciale ale c ror valori 
mobiliare sunt tranzac ionate pe o pia  reglementat , Anexa 1, punctele 15-19

sau eroare. Raportul administratorilor este prezentat separat 
 

 
10. 

 

a) 
 

b) raportul administratorilor include, în toate aspectel O.M.F.P 
nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale 
de Raportare Financiar , aplicabile societ ilor comerciale ale c ror valori mobiliare sunt 
tranzac ionate pe o pia  reglementat , Anexa 1, punctele 15-19; 

c) 

2016, 
semnificativ. 
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