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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Citre Acfionarii Societilii LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Rapoft asupra Auditului Situaliilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situaliile financiare ale societilii LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, care cuprind bilanlul

la data de 31 decembrie 2016 9i contul de profit gi pierdere, pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd data

gi notele la situaliile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situatiile financiare

mentionate mai sus se referd la:

o

a

a

a

Total capitaluri proprii

Cifra de afaceri

Datorii totale

Profitul net

= 570.458 lei

= 2.068.289lei

= 66.234 lei

= 126.401|ei

in opinia noastrd, situatiile financiare anexate sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative si prezinti

pozitia financiari a Societdlii la 31 decembrie 2016, precum gi performanla sa financiard, fluxurile de

trezorerie, pentru anul incheiat la aceastd data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice din

Rominia nr. 180212014 cu modificdrile ulterioare.

Baza Opiniei

Am efectuat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit, adoptate de Camera

Auditorilor Financiari din Rom6nia ('lSA'). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastrd este

descrisd in continuare in secliunea Responsabilitdlile Auditorului pentru Auditul Situaliilor Financiare din

raportul nostru. Noi suntem independenli fali de Societate, in conformitate cu Codul de Eticd al Contabililor

Profesionigti ("Codul IESBA') emis de Bordul Standardelor de Eticd pentru Contabili impreund cu cerinlele de

etici relevante pentru auditul situaliilor financiare in RomAnia, 9i am indeplinit celelalte responsabilitili in ceea

ce privegte etica, in conformitate cu aceste cerinle gi Codul IESBA. Considerdm cd probele de audit pe care

le-am obtinut sunt suficiente gi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
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Ev i d enti e re a u n o r a sqe cte

Situafiile financiare ale societd,tii LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA pentru anul incheiat la 31

decembrie 2015 au fost auditate de catre un alt auditor si a exprimat o opinie nemodificatd asupra acestor

situalii financiare.

Ceftitudinea Legatd de Continuitatea Activitdtii

Din situaliile financiare, rezulta faptul cd Societatea a inregistrat in cursul anului incheiat la 31 decembrie

2016 un profit net de 126.401 lei gi la aceastd datd, datoriile curente ale Societdtii nu depigeau activele totale'

Aceasta indici inexistenla unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiald in mod semnificativ

capacitatea Societd{ii de a-gi continua activitatea conform principiului Continuitdlii activitdlii.

Responsabilitd(ile Conducerii gi ate celor responsabili de Situaliile Financiare

Conducerea este responsabild de intocmirea 9i prezentarea fideld a situaliilor financiare in conformitate cu

oMF 1g02 gi pentru acel control intern pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea

de situalii financiare care sunt lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fie de fraudd' fie de eroare

in intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabild pentru evaluarea capacitdlii Societdlii de a

continua activitatea in baza principiului continuitdlii activitdlii, prezentind, dupd caz, aspecte legate de

continuitatea activitdlii 9i adecvarea utilizdrii principiului contabil al continuitdlii activitdlii, aceasta doar in cazul

in care conducerea nu intenfioneazd sd lichideze Societatea sau sd inceteze operaliunile acesteia sau nu are

alti varianti realistd Tn afara acestora'

persoanele insdrcinate cu guvernanla au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de rapo(are

fi nanciari al Societilii.

Responsabi/itdlite Auditorului pentru Auditul situaliilor Financiare

obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurdri rezonabile privind misura in care situalliile financiare,

in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative, cauzate fie de fraudd, fie de eroare, precum si in

emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastrd. Asigurarea rezonabilS reprezintd un nivel ridicat

de asigurare, dar nu este o garantie a faptului cd un audit desfdsurat in conformitate cu ISA-urile va detecta

intotdeauna o denaturare semnificativd, dacd aceasta existd. Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de

eroare si sunt considerate semnificative daci se poate preconiza, in mod rezonabil, ci acestea' individual sau

cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate inbaza acestor situatii financiare'

Ca oarte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitdm rationamentul profesional si mentinem

scepticismul profesional pe parcursul auditului' De asemenea:

. ldentiflcdm si evaludm riscurile de denaturare semnificativd a situatiilor financiare, cauzati fie de

fraudd, fie de eroare, proiectdm si executim proceduri de audit ca rdspuns la respectivele riscuri si

obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o bazd pentru opinia noastrd' Riscul

de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzatd de fraudd este mai ridicat dec6t cel de

nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzatd de eroare, deoarece frauda poate presupune

intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern ;
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. intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectirii de proceduri de audit adecvate

circumstantelor, dar fdri a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitdtii controlului intern al

Societatatii ;

. Evaludm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimdrilor

contabile si al prezentdrilor aferente realizate de cdtre conducere ;

. Formuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de cdtre conducere a contabilitdtii

pe baza continuitdtii activititii si determindm, pe baza probelor de audit obtinute, dacd existd o

incertitudine semnificativd cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli

semnificative privind caphcitatea Societatatii de a-si continua activitatea. in cazul in care concluzionim cd

exista o incertitudine semnificativd, trebuie s5 atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentdrilor

aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentdri sunt neadecvate, sd ne modificdm

opinia. Concluziile noastre sebazeazd pe probele de audit obtinute pdnd la data raportului auditorului Cu

toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sd nu isi mai desfisoare

activitatea in baza principiului continuitdtii activitdtii

o Comunic6m persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte' aria planificatd si

programarea in timp a auditului, precum si principalele constatiri ale auditului, inclusiv orice

deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

Rapod asupra rapoftului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate

cu cerintele oMF .l g02, punctele 48g-4g2, raport care sd nu continS denaturdri semnificative, si pentru acel

control intern pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor

care sd nu contind denaturdri semnificative , cauzale de fraudi sau eroare. Raportul administratorilor prezentat

in anexS nu face parte din situatiile financiare. opinia noastra asupra situaLliilorfinanciare nu acopera raportul

administratorilor.

in legdturi cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor

financiare si raPortdm cd:

a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sd nu fie consecvente, in toate aspectele

semnificative,cuinformatii|eprezentateinsituatii|efinanciare;

raoortul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de oMF 1802'

punctele 489-492;

pe baza cunostintelor si Tntelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia' dobdndite in

cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016'

nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care s6 fie eronate'

slBru, 07 04 2011
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b)

c)

Auditor financiar,

S.C. ''SIB EXPERT" S.R.L.

Semnatura auditorulut,

Ioan Pacurariu,

slo u#f1"1

Carnet auditor nr.341


