
RAPORT
al auditorului financiar independent

catre Adunarea Generala a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA

Raport cu privire la situaliile financiare
Am auditat situafiile financiare ale SC ARTECA JILAVA SA, comuna Jilava,

judetul llfov, care cuprind bilanlul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit 9i

pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii gi situalia fluxurilor de trezorerie aferente

exerci{iului incheiat la acea datd, gi un sumar al politicilor contabile semnificative 9i alte

informalii explicative.

Responsabi litatea cond ucerii pentru situati ile fi nanciare

Conducerea este responsabild de intocmirea gi prezentarea fidel5 a acestor situatii

financiare in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Standardelor Internationale

de Contabilitate si a cadrului de raportare din Romania, reglementat de OMFP

3055/2009 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene gi pentru acel control intern pe care

conducerea il determind necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care

sunt lipsite de denaturare semnificativd, fie cauzatd de fraudd sau eroare.

Responsabi litatea aud itoru I ui

Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinie cu privire la aceste situalii

financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfdgurat auditul in conformitate cu

Standardele lnternalionale de Audit. Aceste standarde prevdd conformitatea cu cerintele

etice gi planificarea 9i desfigurarea auditului in vederea obtinerii asiguririi rezonabile cu

privirela mdsura in care situaliile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativd.
Un audit implici desfdgurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit

cu privire la valoriie gi prezentdrile din situaliile financiare. Procedurile selectate depind

de ralionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd

a situ'atriilor financiare, fie cauzatd de fraudi sau eroare. in efectuarea acelor evaludri ale

riscului auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de cdtre

entitate gi prezentarea fideld a situaliilor financiare in vederea conceperii de proceduri

de audit care sd fie adecvate circumstanlelor, dar nu cu scopul exprimirii unei opinii cu

privire la eficienla controlului intern al entitdlii. Un audit include, de asemenea, evaluarea

gradului de adecvare a politicilor contabile gi a caracterului rezonabil al estimdrilor

contabile efectuate de citre conducere, precum gi evaluarea prezentdrii situatiilor
( financiare.' Credem cd probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente 9i adecvate

pentru afurnizfobazd, pentru opinia noastrd de audit calificatd.



Opinia

in opinia noastrd, situaliile financiare ale SC ARTECA JILAVA SA pentru

exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 sunt intocmite, din toate punctele de

vedere semnificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Standardelor
lnternalionale de Contabilitate si a cadrului de raportare din Romania, reglementat de

OMFP 3055/2009 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Raport asu pra conform itati i raportu I ui ad mi nistratori lor cu situati i le fi nanciare

ln concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 (cu

modificarile si completarile ulterioare), articolul 318, punclul 2, noi am citit raportul
administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din

situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii
financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in

situatiile financiare alaturate.
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