
RAPORT DE AUDIT INTERN
Privind situatiile financiare Ia 31 .12.2014

S.C IPROEB SA BISTRITA
-forma scurta-

Prezentul raport prezintao sinteza a raportului de audit intern privind
situatiile financiare pe anul 2014.

Situatiile financiare, pe anul 2014, respectiv bilantul , contul de profit si
pierderi si anexele la bilant, reflecta tendinta de crestere a productiei marfa,
aa urrnare aincarcarii a capacitatilor de productiei de la beneficiari in
special la FAI.

Situatia capitalului social subscris si varsat , nu s-a modificat fata de
perioada anterioara, per total, iar in structura modificarilor sunt
nesemnificative.

Totalul activelor societatii la sfarsitul anului 2014, prezinta urmatoarea
situatie:

2014/2013

Activele totale au crescut la sfarsitul anului 2014, fata de perioada
anterioara, cartrmare a punerii in functiune a unor capacitati de productie la
FCC .

Activele nete, au scazut datorita faptului ca au crescut datoriile societatii
ca uffnare a solicitatii unui credit in valoare de 4.000.000 lei in anul 2014.

Elementele activelor totale, corporale si circulante, precum si datoriile au
fost analizate in raportul de audit in mod amanuntit, care se prezinta
Consiliul de Administratie al SC IPROEB SA Bistrita.

An 2013 2014 oA Procente
Active total 73.47 9.6 67 7 6.149.7 69 103,64 %
Active nete 66.697.163 65,314.954 97,93 %
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Profitr{l societatii ,a scazut cu 47 Yo datorita cresterii preturilor la materii
prime ca\urmare a devalorizarrimonedei nationale fatade dolar si datorita
inregistrarii unor provizioane la clienti intrati in procedura de insolventa.
Rentabilitatea capitalului angajat este de I,78 oA in20I4, fala de 4,20 Ys in

2013, iar rentabilitatea bruta din vanzari este de 1,46 Yo in 2014, fata de

3, 05 o/oin2013.

Astfel rezultatul pe actiune, determinat ca raport intre profitul net si
numarul de actiuni, a fost in2014, de 0,0177 lei fata de 0,0474lei cat a fost
in anul 2013.

Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar pe anul 2014, s-

au intocmit in conformitate cu reglementarile contabile conform cu
Directivele europene aprobate prin OMFP 305512009, cu modificarile
ulterioare.
Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele la bilant, sunt

intocmite avand labaza, balanta de verificare sintetica si analitica pe total
societate si pe fiecare cont in parte.

Valorile prezerfiate in situatiile financiare pe anul2014, si in raportul de

audit, sunt comparabile cu cele din anul 2013.
Inventarierea patrimoniului societatii s-a desfasurat in concordanta cu

prevederile legale fiind cuprins intregul patrimoniu, reniltalele inventarierii
fiind inregistrate in evidentele contabilesi cuprinse in situatiile financiare ale
anului 2014.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei
financiare si a profitului societatii pe anul 2014.

Fata de cele prezentate, in Consilliul de Administratie, precum si in
prezentul raport de sinteza, auditorii interni dau asigurare rezonabila
Actionarilor asupra situatiei financiare prezentate si propun Adunarii
generale, descarcarea de gestiune a Consilliului de administratie pentru anul
2AA.
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