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RAPORTUL AUDITORULUI IN DEPENDENT

C5tre Adunarea GeneralS a Acfionarilor a S.C. UTIAJ GREU S.A.

Rapoft cu privire la situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2015

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale firmei UTIAJ GREU S.A., care

cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit 9i pierdere, situalia capitalurilor

proprii gi situalia fluxurilor de numerar pentru anul incheiat, precum gi o sintezd a politicilor

contabile semnificative gi alte note explicative .

Situatiile financiare individuale mentionate se refer5 la :

o fapitaluri proprii

o Qifra de afaceri

. Profit

4.93I.292|ei;

2.142.627 lei;

158.BBB lei.

Responsa bilitatea cond ucerii pentru situafi i !e fina ncia re i nd ividuale

2. Conducerea societdtii este responsabild pentru intocmirea gi prezentarea fidelS a acestor

situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP t$02l20l4 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificdrile si completdrile

ulterioare. Aceast6 responsabilitate include: conceperea, implementarea gi menlinerea unui

control intern relevant pentru intocmirea gi prezentarea fidelS de situalii financiare ce nu

contin denaturdri semnificative ca urmare fle a fraudei, fie a erorii; selectarea gi aplicarea

politicilor contabile adecvate; elaborarea estimHrilor contabile rezonabile pentru

circumstantele date.

Responsa bilitatea a ud itorul u i

3. Responsabilitatea noastr5 este de a exprima o opinie cu privire la aceste situalii financiare

individuale in baza auditului efectuat. Am realizat auditul in conformitate cu Standardele de

Audit emise de Camera Auditorilor din Romdnia, care sunt bazate pe Standardele Intenlionale

de Audit. Aceste standarde prevbd faptul cE trebuie sE ne conform5m cerinfelor de eticd gi sd



planific6m gi sE realiz6m auditul pentru a obtine o asigurare rezonabilS cu privire la faptul cd

situatiile financiare individuale nu contin denaturdri semnificative.

Un audit implicd realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la

sume gi alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de

rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sE prezinte

denaturEri semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii. in respectiva evaluare a riscurilor,

auditorul analizeazd sistemul de control intern relevant pentru intocmirea gi prezentarea fidelS

a situaliilor financiare ale entit5tii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in

circumstantele date, dar nu in scopul exprim5rii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului

de control intern al entitStii.

in cadrul unui audit se evalueazl, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile

folosite gi mdsura in care estim5rile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum

gi prezentarea globalS a situatiilor financiare.

Consider5m ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente gi adecvate pentru a

forma o bazd pentru opinia noastr5 de audit.

Opinie

4. in opinia noastr5, situafiile financiare individuale prezintd cu fidelitate, sub toate aspectele

semnificative pozitia financiard a firmei UnAJ GREU S.A. aga cum se prezenta aceasta la data

de 31 decembrie 2075, contul de profit gi pierdere, situatia capitalurilor proprii gi situatia

fluxurilor de numerar, pentru anul incheiat, in conformitate cu O.MFP t}02l20l4 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modific5rile si

com pletdri le ulterioare.

Alte aspecte

5. Situafiile financiare individuale anexate nu sunt menite sE prezinte pozitia financiarS,

rezultatul operafiunilor gi un set complet de note la situaliile financiare in conformitate cu

reglement5ri gi principii contabile acceptate in tari gi jurisdicfii altele dec6t Rom6nia. De

aceea/ situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc

reglementdrile contabile gi legale din Rom6nia, inclusiv O.M.F.P. t902l20t4 cu modificbrile si

com pletdri le u lterioa re.



Concluzie privind conformitatea raportului administratorului cu situaliile
financiare individuale

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea gi prezentarea raportului

administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802120t4 Reglementdri contabile privind

situatiile financiare anuale individuale 9i situafiile financiare anuale consolidate, punctele 489-

492 (punctele 554-555), care si nu contin5 denatur5ri semnificative gi pentru acel control

intern pe care conducerea il consider5 necesar pentru a permite intocmirea raportului

administratorilor care sE nu contind denaturiri semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina L la L7 gi nu face parte din

situatiile financiare individuale.

in legbturE cu auditul nostru privind situa!iile financiare individuale, noi am citit

raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale gi prezentat de la pagina 1 la

17 gi raportbm c5:

a) in raportul administratorilor nu am identificat informalii care sb nu fie consecvente, in

toate aspectele semnificative,c cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale

anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,

informatii cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492.

c) tn baza cunogtinlelor gi inlelegerii noastre dobdndite in cursul auditului situaliilor financiare

individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la

societate gi la mediul acesteia, nu am identificat informalii incluse in rapoftul administratorilor

care sE fie eronate semnificativ.

Constanta , 11.03.2016
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