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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acţionarii, S. IPROEB S.A.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare.

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. IPROEB SA (“Societatea”) cu sediul social 
în Bistriţa, str. Drumul Cetăţii Nr. 19 , Jud. Bistriţa Năsăud, identificată prin codul unic de înregistrare 
fiscală RO 566930, care cuprind bilanţ la data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere pentru 
exerciţiul încheiat la această dată , situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, 
un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative pentru exerciţiul financiar încheiat 
la această dată.

2. Situaţiile financiare individuale la 31.12.2019 se identifică astfel:

■ Activ net/Total capitaluri proprii: 66.035.075 Lei

■ Profitul net al exerciţiului financiar: 2.941.174 Lei

3. în opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă , a poziţiei financiare 
a S. IPROEB SA la 31 decembrie 2019, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie 
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, şi cu politicile descrise în notele la situaţiile 
financiare.

Baza opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, (ISA) adoptate de 
Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”) Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al 
Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) şi Legea nr. 162/2017 (Legea). Responsabilităţile 
noastre în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat în secţiunea “Responsabilităţile Auditorului într-un 
Audit al Situaţiilor Financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului 
Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili 
(“Codul IESBA”) conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în 
România, inclusiv Regulamentul şi Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform acestor cerinţe 
şi conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
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Aspecte cheie de audit.

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea 
mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate 
în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu 
oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:

- Identificarea şi evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, creanţelor şi a ajustărilor 
pentru depreciere aferente acestora;

- Recunoaşterea, constituirea şi evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli şi litigii;
- Utilizarea preţurilor de transfer în tranzacţiile cu părţile afiliate;
- Fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea;

6. In urma procedurilor de audit efectuate, noi am obţinut probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la 
aspectele cheie şi am concluzionat că procedurile Societăţii referitoare la evaluarea şi ajustarea stocurilor, 
imobilizărilor şi a creanţelor precum şi cele de recunoaştere şi evaluare a provizioanelor şi veniturilor sunt 
adecvate.

Alte informaţii- Raportul Administratorilor.

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorului în 
conformitate cu cerinţele Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să 
nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar 
pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conţină denaturări semnificative, 
datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat şi nu face parte din situaţiile 
financiare individuale. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul 
administratorului.

In legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul 
administratorilor anexat situaţiilor individuale şi raportăm că:

a) în raportul administratorului nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele 
semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile 
cerute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiile financiare individuale 
pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate şi la mediul 
acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul 
Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare.

8. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru pregătirea şi prezentarea corectă a acestor situaţii 
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite
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pregătirea de situaţii financiare care să nu conţină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare.

9. în întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii 
de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea 
activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care 
conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă 
alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Societăţii.

Responsabiliăţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile 
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum 
şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţionala a Contabililor şi adoptate de Camera 
Auditorilor Financiari din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu 
este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare 
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate 
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa 
deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de 
fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi 
obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât riscul ce rezultă din 
nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune 
înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern;

• înţelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului 
intern al Societăţii;

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile şi al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe 
baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o 
incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli 
semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. în cazul în care concluzionăm 
că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra 
prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să

1  • O* v • /—A - - - - 1 l_    —■*  1------------------------ — — ■* — -- E  ̂  1 ̂  J/% îFrt « A n  n In /A nFn



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142

membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizaţia nr. 206/2002

raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu 
îşi mai desfăşoare activitatea cu respectarea principiului continuităţii activităţii.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată şi programarea 
în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe ale controlului 
intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaraţie cu privire la 
conformitatea noastră cu cerinţele etice privind independenţa şi le comunicăm toate relaţiile şi alte aspecte 
care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independenţa şi, unde este cazul, 
măsurile de siguranţă aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanţa , stabilim acele 
aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada 
curentă şi, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de 
audit, cu excepţia cazului în care legislaţia sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului 
respectiv sau a cazului în care, în circumstanţe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui 
comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să 
fie depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare.

16. Am fost numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 11.04.2017 să audităm 
situaţiile financiare ale SC IPROEB SA pentru exerciţiul încheiat la data de 21.12.2019. Durata 
totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exerciţiile financiare încheiate 
la 31.12.2017, 31.12.2018 şi 31.12.2019.

Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menţionate la 
articolul 5 aliniatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL

TG. MUREŞ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREŞ

Autorizaţie CAFR nr. 206/23.05.2002

BISTRIŢA

17.03.2020


