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Ruportul auditorului inclepentlent asupra situntiilorJinanciare la 31 decembrie 2017 ,

la S. CARFIL S.A

CATRE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

S. CARFIL S.A.

Opinie

Am auditat situaliile financiare individuale anexate ale societdlii S. CARFIIL S.A., cu sediul
social in Brasov, Str. Zizinului, Nr. 119, identificata prin codul unic de iruegistrare lirscald

13945863 , care cuprind bilanpl la data de 31 decembrie 2017 , contul de profit qi pierdere,
situa{ia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul
financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si

notele explicative

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

o Activ net/Total capitaluri proprii:
. Profitul net al exercitiului financiar:

23.4rr.900
t2.222.272

lei
lei

In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fi,Cela a

pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a perforrnantei
financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data,

in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanfelor Publice din Romdnia nr. I80tl.l20I4
pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situaliile financiare ilnuale
individuale gi situaliile financiare anuale consolidate, cu modificdrile ullterioare ("()MFP
1 802").

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit
("lSA"), Regulamentul UE nr 537 al Parlamenfului ;i al Consiliului European (in cele ce
urmeazd ,,Regulamentul") si l,egea nr.16212017 (,,Legea"). Responsab:ilitatile noastre in
baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului
intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de
Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru
Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerjLntelor
etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv
Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinle
si 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.
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Evidentiereu unor aspecte

l. Conform aspectelor prezentate in raportul administratorilor pentru exercitiul fiuanciar
incheiat la 31.12.2011, entitatea arc organizat compartimentul de ar.rdit intern propriu
fiind compus din 1 persoand. Recomandam ca structura compartirnentului de audit

intern sa fie formata din minim 2(doua) persoane pentru a asigura funr:tia de supervizare

a activitatii de audit intern, iar seful compartimentului sa f,te auditor .financiar, conform
prevederilor legale.
Nu a fost infiintat la nivelul guvernantei entitatii Comitetul de Audit, organism

independent format din membrii neexecutivi ai conducerii administrative a sor;ietatii.
Scopul infiintarii acestei structuri este acela de a creste eficienta activitatii S.CARFIL
SA plecum si de a veni in intampinarea noilor cerinte de rapofiare impuse auditorului
financiar de catre Directiva UF. 5612014 si Regulamentul UE 53112014. Ar.rditorul

recomanda implementarealanivelul guvernantei entitatii a Comitetului de Audit.

Opinia noastla nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

Aspecte cheie de uudit

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

prof'esional, au avut importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei c:urente.

Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare, in ansamblu si in
formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la. aceste

aspecte cheie.

Aspect cheie de auditt Modul de aborclare in cadrul
auditului

Conform aspectelor prezentate in 
i

Procedurile noastre de audit au

raportul administratorilor pentru exercitiul i inclus, printre altele :

financiar incheiat la 31.12.2017 , entrtatea i

nr-r are organrzat compartimentul de audit i

intern propriu in conformitate cu cerintele
Standardelor Internationale de Audit
Intern, nefiind format din minim 2(doua)
persoane pentru a asigura firnctia de

supervizare a activiatii de audit intern,
conform prevederilor legale.

posturilor aferente plorsoanelor

i implicate in activitati de audit
i intern/control intern.

2

- inspectarea proceselrr verbale ale
adunarilor actionarilor si ale
consiliului de administratie

- intervievareapersoanelorrelevante
din conducerea entitiatii;

- studierea si analizarera organigreLmei

si a procedurilor interrne ale
societatii, precum si ale fisei
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Alte infurmatii - Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii, Acele

alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile finanoiare si

raporlul auditorului cu privire la acestea gi nici declaralia nefinanciard'

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si, cu

exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de

asigurare cu privire la acestea.

In legdtura cu ar-rditul situaliilor financiare pentru exerciJiul financiar incheiat la 31

decembrie 2017 , responsabilitatea noastrd este sa examinam acele alte inflrrmatii si, in acest

demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile

financiale, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a

fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si prezentat daca acestar a fost

intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerinJele OMIFP 1802, punctele

489-492

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor
financiare, in opinia noastra:

a) Informatiil e prezentate in Raportul administratorilor pentru exerciti.ul financial pentru

care au fost intocmite situatiile f,rnanciare sunt in concordanta, in toate at;pectele

semnifi cative, cu situatiile financiare;
b) Raporlul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificalive, in

conformitate cu cerintele OMFP 180212014, punctele 489-492

In plus, rn baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar jincheiat

la data de 31 decembrie 201.7, ni se cere sa raportam daca an iderntihcat denaturari
semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest

aspect.

Responsabilitcttile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situutiile Jinuncinre

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa
ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 180212014 pentru aprobarea
Reglementdrilor contabile privind situaliile financiare anuale individuale gi situaliile
financiare anuale consolidate, cu modific[rile ulterioare, si pentru acel control intern pe care
conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de
denaturad semnificative, caurzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea
capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, <laca este oazul, a
aspectelor referitoare la continurtatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatti pe baza
principiului continuitatii activitatii. cu exceptia cazului in care conducerea frre intentioneazasa
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lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fre nu are nicio alta alternativa real,ista in
afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru suprave)gherea pror;esului
de ranortare financiara al Societatii.

Resp ons abilitutile auditorului intr- un uudit al s ituatiilor Jinanciare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzale fie de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului czre include opinia
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a
faptulr-ri ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o den,aturare
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fre de frauda, fie de eroare si
sunt considerate semnifrcative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea,
individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, lvate in baza
acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamenLtul profesional si
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

o Identif,rcarn si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare,
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam pror:eduri de audit ca
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si aclecvate
pentru a furnrza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare
a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si e'vitarea controlului
intern.

o Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri
de audit adecvate circumstantelor, dar farc a avea scopul de a exprima o opinie
asupra eficacitatii controlului intem al Societatii.

. Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul reilonabil
al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre
conducere.

o Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a vtilizarii de catre
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si detorminam, pe baza
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnifi caliva cu privire la
evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semrLificative privind
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in carr: concluzionam oa
exista o incerlitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in rirportul
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in
care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Cloncluziile noastre
sebazeaza pe probele de audit obtinute panala data raportului auditorului. Cu toate
acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu iLsi mai
desfasoare activitatea in baza principiului co ntinuitatii activitatii.

o Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de inlbrmatii, si masura in care situatiile financiare reflecta
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tranzactiile si evenimentele care stau Ia baza acestora intr-o maniera cale sa

rezulte intr-o prezentafq frdela'

comunicam persoanelol lesponsabile cu guvernanta, printre alte aspecte' aria planificata si

proBrarnarea in timp a auditului, plecum si p"rincipalele constatari ale auditului' inclusiv orice

deficie'te semnificative ale contr-olului i*"ri, p" 
"u." 

re identifrcam pe pa'cursuLl auditului.

De asemen ea, furnizampersoanelor responsabile cu. guvemanta o declaratie cu privirer la

conformitatea noastra cu cerintere etice privind independenta si re comunicam toate relatiilt: si

alte; aspecte care pot fi considerare, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta

,i, u,n,l" este cazul' masurile de siguranta aferente'

Dintr.e aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cll guvefnanta' stabilim

acele aspecte care au avut o mai ,,,ur. i-portanta in cadrul auditului asupra situatiilor

financiare din perioaJa curenta si, prin rrrn-Iutt, reptezinta aspecte cheie de audit' DescrLem

acoste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia iazurui in care legislatia sau

reglementarile impiedica prezelt*.u p"Ufita a aspectului respectiv sau a cazultti in sffsr' in

circumstante extlem de rate, consideram ca un aspect nu n trebui comunicat in raportul

nostru deoarece se preconi zeaza i, ;; ,.ro"uuii ca benefici'e interesului public sa fte

depasite de consecintele negative ale acester comunlcan'

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de regleme.ntare

Am fbst numiti de Adr-rna.ea G5nerala a Actlonarilor la data de 19'05'2017122'05'2'017

sa auditam situatiile f,rnanciare ale S. CARFIL S.A. pentru exercitiul financia'r incheiat lra 31

Decembrie 2017 .Durata totala r-reintrerupt a a angaiamentului nostru este de i I ani' acope'rind

ex.ercitiile financiare incheiate lit31.I2.2006 pana la3I'12'2017 '

Confirmam ca:

o Opinia noastrd de audir este in concordanta cu raportul

ComitetuluideAuditalsocietatii,pecarel-amemisinaceeasi
acest raport. De aseflIenea, in desfasurarea auditului

independent a fata de entitatea auditata'

o Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit

5 alineatul (1) din Regulamentul UE m'53712014'

ln numele
S Eval ExPert SRL

lor Financiari
1

Auditor'
Covariu Galation
inres.istrat la Camera Auditorilo r

suplim.entar Pt ezJntar

data in care am emis si

nostru, ne-am pastrat

interzise, menlionate la articolul

Pitesti,l 8.04.2018

din Romania cu numarul
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