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Raport asupra situaţiilor financiare pentru 
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Opinie
Am auditat situaţiile financiare ale INCDE ICEMENERG, care cuprind bilanţul la 

data de 31 decembrie 2018, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor 
proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la acea dată, 
precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.

Situaţiile financiare menţionate se referă la:
- Total capitaluri proprii 25.415.409 lei
- Rezultatul net al exerciţiului financiar (pierdere) 91.391 lei
- Cifra de afaceri netă 3.799.470 lei

In opinia noastra, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine 
fidela a poziţiei financiare a societăţii la data 31 decembrie 2018 precum si a 
performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat 
la aceasta data ,in conformitate cu Ordinul MF nr.2844/2016 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie
Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de 

Audit (IAS) si Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. 
Responsabilităţile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 
secţiunea “Responsabilitatea auditorului intr-un audit a situaţiilor financiare” din 
raportul nostru. Suntem independenţi fata de Societate conform Codului Etic al 
Profesioniştilor Contabili emis de Consililul pentru Standarde Internationale de Etica 
pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru



PFA CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar; Expert contabil; Consultant fiscal; Expert fiscal judiciar

CUI: RO20769697;
Calea Floreasca, nr. 65, Sector 1, Bucureşti, Cod postai 014453, Romania

auditul situaţiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am îndeplinit 
responsabilităţile etice conform acestor cerinţe conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru 
a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raţionamentului nostru 

profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situaţiilor finanaciare ale 
perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situaţiilor 
financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o 
opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

In continuarea prezentului raport prin expresia cadru general de raportare 
financiar-contabila aplicabil in Romania trebuie inteles cadrul legal instituit de 
reglementările in vigoare, respectiv, si anume:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare ;

- Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare ale acestuia.
- Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

Standardele Internationale de raportare financiare,aplicabile entităţilor 
autorizate,reglementate si supravegheate de ASF din sectorul instrumentelor 
si investiţiilor financiare

- Ordinul MF nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de 
Uniunea Europeana cu modificările ulterioare.

In circumstanţele legislative mai sus menţionate, subliniem ca opinia se refera in 
special la concordanta situaţiilor financiare cu cadrul general de raportare financiara 
contabila si măsură in care acestea reprezintă o imagine fidela a poziţiei financiare, 
modificările acesteia si a performantei societăţii in exerciţiul financiar 2018.

Asigurarea pe care am obtinut-o ca urmare a aplicării standardelor profesionale, 
a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimării opiniei 
auditorului asupra situaţiilor financiare.

Publicarea si utilizarea prezentului raport si/sau a unor referinţe la acesta, se 
poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicata cu 
modificările si completările ulterioare, a O.M.F.P. 2844/2016 cu privire la
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Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene si cu Standardele 
Internationale de Contabilitate.

Raportarea conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare.
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului 

Administratorilor in conformitate cu cerinţele articolelor de la 8 la 13 si art.30 din 
Norma 39/2015,care sa nu conţină denaturări semnificative si pentru acel control 
intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea 
raportului administratorilor care sa nu conţină denaturări semnificative,datorate 
fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situaţiilor financiare individuale nu acopera raportul 
administratorilor.

In legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale,noi am citit 
raportul administratorilor anexat situaţiilor financiare individuale si raportam ca :

a. In raportul administratorilor nu am identificat informaţii care sa nu fie 
consecvente,in toate aspectele semnificative,cu informaţiile prezentate in 
situaţiile finaciare individuale anexate;

b. Raportul administratorilor identificat mai sus include,in toate aspectele 
semnificative,informaţiile cerute de Norma 39/2015,art.8-art 13,si art.30;

c. In baza cunoştinţelor si înţelegerii noastre dobândite in cursul auditului 
situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 
31 decembrie 2018 cu privire la societate si la mediul acesteia,nu am 
identificat informaţii incluse in raportul admnistratorilor care sa fie eronate 
semnificativ.

Responsabilităţile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta 
pentru situaţiile financiare:

Conducerea societăţii este responsabila pentu întocmirea situaţiilor financiare 
care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMF 2844/2016 si pentru acel 
control intern pe care conducerea ii considera necesar pentru a permite întocmirea 
de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative,cauzate fie de frauda,fie de 
eroare.

In întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabila pentru 
evaluarea capacitatii Societăţii de a-si continua activitatea,pentru prezentarea,daca 
este cazul,a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea 
contabilităţii pe baza continutatii activitatii, cu excepţia cazului in care conducerea fie
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intetioneaza sa lichideze Societatea sau sa oprească operaţiunile,fie nu are nici o 
alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru 
supravegherea procesului de raportare financiara al Societăţii.

Responsabiltatile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare
Obiectivele noastre constau in obţinerea unei asigurări rezonabile privind 

măsură in care situaţiile financiare,in ansamblu sunt lipsite de denaturări 
semnificative,cauzate fie de frauda,fie de eroare,precum si in emiterea unui raport al 
auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel 
ridicat de asigurare,dar nu este o garanţie a faptului ca un audit desfasurat in 
conformitate cu ISA va detecta intotdeuna o denaturare semnificativa,daca aceasta 
exista. Denaturări pot fi cauzate fie de frauda,fie de eroare si sunt considerate 
semnificative daca se poate preconiza,in mod rezonabil,ca acestea,individual sau 
cumulat,vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor,luate in baza acestor 
situaţii financiare individuale.

Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de 
Audit,exercitam raţionamentul profesional si menţinem scepticismul profesional pe 
parcursul auditului. Deasemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiior 
financiare individuale,cauzata fie de frauda,fie de eroare,proiectam si 
executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obţinem 
probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia 
noastra.Riscul de de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de 
frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări 
semnficative cauzate de eroare,deoarece frauda poate presupune înţelegeri 
secrete,fals,omisiuni intentionte,declaraţii false si evitarea controlului intern.

- înţelegem controlul intern relevant pentru audit,in vederea proiectării de 
proceduri de audit adecvate circumstanţelor,dar fara a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al INCDE ICEMENERG.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul 
rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informaţii 
realizate de conducere.

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către 
conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activitatii si determinam,pe 
baza probelor de audit obţinute,daca exista o incertitudine semnificativa cu 
privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative 
privind capacitatea INCDE ICEMENERG de a-si continua activitatea.In cazul 
in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa.trebuie sa
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atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din 
situaţiile financiare individuale sau,in cazul in care aceste prezentări sunt 
neadecvate,sa ne modificam opinia.Concluziile noastre se bazeaza pe 
probele de audit obţinute pana la data raportului auditorului.Cu toate 
acestea,evenimente sau condiţii viitoare pot determina INCDE ICEMENERG 
sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuităţii activitatii.

- Evaluam prezentarea,structura si conţinutul general al situaţiilor financiare 
individuale,inclusiv al prezentărilor de informaţii,si măsură in care situaţiile 
financiare individuale reflecta tranzacţiile si evenimentele de baza intr-o 
maniera care realizează prezentarea fidela.

- Comunicam persoanelor resposabile cu guvernanta,printre alte aspecte,aria 
planificata si programarea in timp a auditului,precum si principalele constatări 
ale auditului,inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern,pe 
care le identificam pe pacursul auditului.

- Deasemenea,furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaraţie 
cu privire la conformitatea noastra cu cerinţele etice privind independenta si le 
comunicam toate relaţiile si alte aspecte care pot fi considerate,in mod 
rezonabil,ca ar putea sa ne afecteze independenta si,unde este 
cazul,masurile de siguranţa aferente.

Alte dispoziţii legale
In desfasurarea auditului nostru,ne-am pastrat independenta fata de entitatea 

auditata.
Nu am furnizat pentru INCDE ICEMENERG serviciile non-audit interzise, 

menţionate la art.5 alin 1 dn Regulamentul UE nr. 537/2014.

Ceacalopol Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari 
din România cu nr. 1887/2007

Data: 17.05.2019
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