S.C,

CF.AV

S.A.

VASI,UI

2017
I{aport de auclit pentru exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie

Raportut Auditorului Independent
Citre,

Aclionarii

S.C. CRAV S.A. VASLUI

0pinia
CRAV S'A'
Am auditat situafiile f'rnanciare individuale anexate ale societalii S.C.
jud' Vaslui
Vaslui ("Societatea"), cu sediul social in loc. Vaslui, str' Decebal' m' 16'

1.

cuprind bilantul la data de
idenriflcata prin codul unic de inregistrare fiscal6 25377422, care
sumar al politicilor contabile
31 decernbrie 2017, contul cle profit qi pierdere precum si un
senrnillcatir,e si notele explicative.
identifica astfel:

2.

Situaliile financiare individuale la 3l decembne20lT

.

Activ net/Total capitaluri proprii:

356.494lei

.

Profit net a exerciliului financiar:

16.231 lei

3.

In opinia

noastr6, cu exceplia celor prezentate

se

la pct' 4'1, situaliile

financiare

la data de 31
indivici'ale anexate ofer6 o imagine fidela a poziliei linanciare a Societalii
financiar incheiat la
clecembrie 2017 precum si a perfbnnantei financiare pentru exerciliul
aceasta

data. in confbrmitate cu OMFP 180212014'

Baza pentru oPinie
de Audit
Am desfbqurat auditul nostru in confonnitate cu Standardele Internalionale
(,.lsA',) si I-egea w.1622017 (,,Legea"), Responsabilitaile noastle in baza acestor

4.

auditorului intr-un audit al
standarde sunt clescrise detaliat in secliunea "Responsabilitalile
din raportul nostru. Suntem independenli fata de Societate, confomr

situaliilor financiare"

pentru Standarde Internalionale
Ctodului Etic al prof.esioni;tilor Contabili emis de Consiliul
etice care sunt relevante pentru
de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerinlelor

auditul situatiilor financiare

in

Romania, inclusiv Legea,

si

ne-am indeplinit
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Raport de audit pentru exerciliul financiar incheiat la

31

decembrie 2017

IESBA' Credem ca
responsabilitAtile etice conform acestor cerinie si conform Codului
fumiza o baza
probele de audit Pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
pentru opinia noastrl.
existenJei
4.1. Nu am asistat la inventarierea patrimoniului societalii in scopul determinlrii
fizice a acestora Ia 3l clecembrie20lT deoarece aceasta s-a lbcut pe parcursul exerciliului 9i
sens.
nu a lbst posibila etbctnarea unor proceduri altemative satisftcdtoare in acest

Nu sunt constituite prclvizioane pentru toli clienlii incerli la data de 31 decembrie 2017 '
Auditul
Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv aclionarilor SocietSfii.
nostrll a fost efectuat pentru a putea raporta acJionarilor Societl1ii acele aspecte pe care
trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, qi nu

in alte

scopuri.

in

mdsura

qi
permisa de lege, nu accept[m qi nu ne asumam responsabilitatea decdt fald de Societate

de acfionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situaliilor financiare 9i
raportul asupra confbrmitdlii sau pentru opinia formata in conformitate cu contractual
incheiat gi va fi utiiizat in vederea depunerii situa{iilor financiare ale societdtii.
Opinia noastrd

nu

Alte informatii

-

este modificata cu privire la aceste aspecte.

Raportul Administratorilor

Adntinistratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informalii'
Acele alte inlbrmalii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaliile financiare

5.

si raportul auditorului cu privire la acestea qi nici declaralia nefinanciard.

Opinia noastrf, cu privire la situaliile financiare nu acoper[ si aceste alte informalii si ctt
exceplia cazului in care se menlioneazd explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel
de concluzic de asigr.rrare cu privire la acestea'

In

legatura cu auditul situaliilor flnanciare pentru exerciliul financiar incheiat

decembrie 2017, responsabilitatea noastrd este sa citim acele alte informalii si,

la 3l

in

acest

demers. sa apreciem <Jaca acele alte infbrmafii sunt semnificativ inconsecvente cu situaliile

tlnanciare, sau cu cunoEtinlele pe care noi le-am obiinut in timpul auditului, sau daca ele par
a

fi denaturate semnificativ'
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In

citit si raportam daca acesta a fost

ceea ce priveEte Raportul administratorilor, am

decembrie 2017

intocrnit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informaliile cerute de OMFP
nr. 180212014, punctele 489- 492.

ln

baza exclusiv

a activitatilor care trebuie desfbEurate in cursul auditului situaliilor

f-rnanciare. in opinia noastr6:

a)

Infbnna{iile prezentate

in

Raportul administratorilor pentru exerciliul financiar

pentru care au fost intocmite situaliile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele
semnifi cative, cu situatiile flnanciare;

b)

in toate aspectele semnif-tcative, in
cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489- 492

Itaporlul administratorilor a fost intocmit,

confbrnritate

cu informa{iile

reglementari contabile privind situaliile financiare anuale individuale.

In plus, in baza cunogtin{elor si inlelegerii noastre cu privire la Societate si la mediui
acesteia, dobAndite
irrcheiat la data de

3

in cursul auditului situaliilor financiare
I

pentru exerciliul financiar

decembrie 2017 , ni se cere sa raportam daca am identificat denaturdri

semnificative ir-r Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest
asDect.

Responsabilitnfile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situatiile financiare

6.

Conducerea Societdlii este responsabila pentru intocmirea situaliilor financiare care

sa ofere

o imagine fidela in confonnitate cu OMFP 180212014 si pentru acel control intern

pe care conducerea

il considera

necesar pentru a permite intocmirea de

situalii financiare

lipsite de denaturf,ri semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7.

In intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabila pentru

evaluarea

capacitalii Societalii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul,

a

aspectelor ref'eritoare la continuitatea activitdtii si pentru utilizzuea contabilitdlii pe baza

conrinuitalii activitalii, cu exceplia cazului in care conducerea fie intenlioneazd sa lichideze
Societatea sau sa opreascd operaliunile, fie nu are nicio alta alternativa realista
acestora.

in afara
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pentru supravegherea
Persoanele responsabile cu guvemanta sunt responsabile

8.

procesului de raporlare flnanciara al Societdlii'

Responsabilitn{ile auditorului intr-un audit al situafiilor financiare

g.
care

privind mbsura in
Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile
fie de
situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturdri semnificative,cauzale

care include opinia
frauda. fle de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului
dar nu este o garanlie
Asigurarea rezonabila reprezintd un nivel riclicat de asigurare,
'oastrd.
intotdeauna o denaturare
a faptr.rlui ca un audit destbqurat in confbrmitate cu ISA va detesta

semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot

fi

cauzate

fie de frauda, tre de eroare si

ca acestea'
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil,
luate in baza
individual sau cumulat. vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor.
acestor situali i ljnanciare'

10.

profesional si
Ca parte a unui audit in confbrrnitate cu ISA, exercitam ralionamentul

men!inem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

.

financiare.
Identillcam si evaluarn riscurile de denaturare semnificativa a situaliilor
proceduri de audit ca rdspuns la
cauzate fle cle fiaucla, fle de eroare, proiectam si executam

pentru a furniza o baza
respectivele riscuri si oblinem probe cle audit suficiente si adecvate
cauzate de
pentru opinia noastr6. Riscul de nedetectare a unei denaturdri semniflcative
cauzate de
frauda este mai ridicat decdt cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative
intenfionate'
eroare, cleoarece tiauda poate presupune in{elegeri secrete, fals. omisiuni
declaralii f-alse si evitarea controlului intern'
de proceduri
intelegern controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectlrii
opinie asupra
de audit adecvate circumstanlelor. dar filr6 a avea scopul de a exprima o

.

eficacitalii controlului intern al Societdlii'

.

Il'aluarl

graclul cle adecvare a

politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al

conducere'
estinririlor coltabile si al prezentarilor aferente de infbnna{ii realizate de cdtre

,

conducere
Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de cdtre
audit
a conrabilitafii pe baza continuitalii activitdlii si determinam, pe baza probelor de
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ob{inute. daca exista o incertitudine semnificativa cu

privire la evenimente sau condilii

societdtii de a-si continua
care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea
semnificativa, trebuie sa
ructivitatea, In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine
din situaliile financiare
atragem atenlia in raportul auditorului asupra prezentdrilor aferente
sau. in cazul

in care aceste prezentdri sunt neadecvate,

Sa

ne modificam opinia' Concluziile

auditorului' Cu toate
noastre se baz,eazdpe probele de auclit oblinute pana la clata raportului
nu iEi mai desfdEoare
evenimente sau condilii viitoare pot determina Societatea sa
ercestea.
ac

ti

v

i

ratea in b aza principiului continuitSlii activitSlii.

.

Evaluam prezentarea, structura

si conlinutul situaliilor

financiare, inclusiv

al

si
prezentirilor de informalii, si mdsura in care situatiile financiare reflecta tranzacfiile
prezentare
cvenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intt'-o
lrdela.

cu guvernanta, printre alte aspecte, arra
planilicata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constat6ri ale
pe care le
auditului, inclusiv orice dehciente semnif-rcative ale controlului intern,
I

l.

Conrunicam persoanelor responsabile

iclentifi can'r pe parcursul auditului.

ln numete:

sc lAsc s.R.L., cu sediul sociatin [oc. vaslui, str. General lon Rigcanu, nr.9,
jud. Vastui
inregistrat la Camera Auditorilor F inanciari din Romania
Cu nr. 776130 octombrie 2002

t

Numele semnatarului:
lsac Nicu

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania:
Cu nr. 1271177 octombrie 2001
Vastui, 17 mai 2018
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