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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 

Catre actionarii   S.C. CEREALCOM  S.A. Alexandria, jud. Teleorman 
 

Am auditat situatiile financiare incheiate de catre S.C. CEREALCOM  S.A. Alexandria, jud. 
Teleorman pentru exercitiul financiar 2015 care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2015, 
contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de 
trezorerie aferente exerciţiului încheiat la acea dată, precum şi un sumar al politicilor contabile 
semnificative şi alte informaţii explicative. 
 
Responsabilitatea conducerii pentru intocmirea situaţiilor financiare 
 
Aceste situatii financiare sunt in responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea 
societatii include stabilirea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru 
intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare fara existenta unor denaturari 
semnificative datorate erorilor sau fraudei. 
 
Responsabilitatea auditorului 
 
Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe 
baza auditului efectuat.  
 
Auditul nostru s-a desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit aplicabile auditului 
situatiilor financiare adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste 
standarde cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila 
asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin erori semnificative. 
Auditul include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si 
informatiile prezentate in situatiile financiare.  
 
Auditul include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile aplicate si estimarile 
semnificative realizate de conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor 
financiare. Consideram ca auditul nostru asigura o baza rezonabila pentru opinia exprimata.  
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ELF EXPERT 

Situatiile financiare intocmite de societate potrivit cerintelor reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate 
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 sunt exprimate in preturi curente, in 
lei. 
 
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a 
furniza o bază pentru opinia noastră de audit.  
 
Bazele exprimarii opiniei 
 

1. Noi nu am auditat situatiile financiare ale exercitiului financiar 2014 si nu ne putem 
exprima o opinie asupra soldurilor conturilor contabile la data de 31.12.2014 si care 
sunt solduri de deschidere ale exercitiului financiar 2015, auditat de noi; 

2. Societatea are un volum de creante incerte insumand 4.784 mii lei, ajustarea 
prevazuta in situatiile financiare acoperind partial aceasta suma. In opinia noastra, 
societatea ar trebui sa faca o analiza riguroasa pentru fiecare creanta in parte pentru 
evaluarea nivelului real de depreciere. 

 
Opinia 
 
In opinia noastra, cu exceptia celor prezentate la punctele 1 si 2 de mai sus, situatiile 
financiare prezinta in mod corect sub toate aspectele  semnificative pozitia financiara a 
societatii la 31 decembrie 2015 si rezultatul operatiunilor realizate, in conformitate cu 
reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 si cu 
Legea Contabilitatii. 
 
Opinie privind raportul administratorului 
 
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor 
în conformitate cu cerinţele OMFP nr. 1802/2014 de aprobare a reglementarilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
punctele 489-492 şi pentru organizarea controlului intern pe care conducerea îl consideră 
necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor de o maniera care să nu 
conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 
 
Raportul administratorilor este anexat la setul de situaţii financiare individuale ale entitatii. 
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ELF EXPERT 

În legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul 
administratorilor anexat situaţiilor financiare si raportăm că: 
 

a) în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în 
toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare 
individuale anexate; 

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, 
informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 de aprobare a reglementarilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
punctele 489 - 492; 

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor 
financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 
cu privire la societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în 
raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ. 

 
Fara sa exprimam rezerve asupra opiniei, atragem atentia asupra faptului ca, situatiile 
financiare individuale anexate, nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele 
operatiunilor in conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile general 
acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania si nici in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara. De aceea, situatiile financiare anexate, nu sunt 
intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor 
publice nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicate de societate, precum  si 
legile specifice, aplicate in Romania. 
 
Bucuresti, 21 martie 2016 
 
Auditor financiar,  
S.C. ELF EXPERT S.R.L. 
  Autorizatia Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 28/18.07.2001 
 
Director, 
 
Filip STOICA  
 
 
 
 
 


