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Panaite Sorin, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr.
4169, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 modificata 9i republicatd, Legea
nr. 82191 republicate cu modificdrile ulterioare gi in conformitate cu ORDINUL
MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE 1802129.12.2014 pentru aprobarea
Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, am procedat la verificarea prin sondaj privind
activitatea desfdguratd de unitate in anul 2016, legalitatea 9i corecta intocmire a
situaliilor privind conturile anuale (bilantul contabil incheiat la aceastd dati, contul de
profit 9i pierderi 9i anexele) Situatiile financiare mentionate se refera la:

.
.

Activ net/Total capitaluri propnt:
Profitul net all pierderea neta a exercitiului financiar:

885.904 lei
-434 780 lei

Aceste situatii financiare constituie declaratii ale conducerii, iar responsabilitatea
noastra consta in exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare pe baza auditului
efectuat.

Responsabilitatea conducerii pentru <Situatiile financiare anuale

>

Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela

a

in conformitate cu ORDINUL MINISTERULUI
FINANTELOR PUBLICE 1802129 12.2014 pentru aprobarea Reglementdrilor

<Situatiilor financiare anuale>

contabile privind situatiile financiare anuale individuale 9i situatiile financiare anuale
consolidate si in conformitate cu prevederilor Legii contabilitatii nr. 82l1991R.
Raspunderea conducerii cuprinde planificarea, implementarea si mentinerea controlului
intern necesar intocmirii si prezentarii corecte a <Situatiilor financiare anuale> care sunt

lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de frauda sau eroare; selectarea

si

aplicarea politicilor contabile adecvate si efectuarea de est

ari contabile, rezonabile

pentru circumstantele date.

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2016,

privind impozitul pe profit pentru anul 2016, au fost

i

recum si Declaratia

101

ite si orezentate

sub

responsabilitatea conducerii societatii.
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Auditul s-a desfasurat in concordanta cu Standarde

lnternationale de Audit.

Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea audi lui incat sa se obtina

a faptului ca situatiile financiare

o

nu

ntin erori semnificative,

Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in

ul anului si la sfarsitul

asigurare rezonabila

perioadei de raportare incluzand urmatoarele:

- examinarea pe baza de probe de audit a sumelor ins

in situatiile financiare ale

societatii , probe prezentate in dosarele de audit.

- s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosi

la

intocmirea situatiilor

financiare in vigoare la data bilantului.

- s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare

a

le ale societatii comouse

din bilant, contul de profit si pierdere si notele explicative.
Consideram ca auditul nostru constituie

o

baza

abila pentru exprimarea

opiniei corecte.
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Rapoft asupra conformitdtii rapoftului administratorilor cu situatiile financiare

si

alte aspecte.

Administratorii sunt responsabili pentru iniocmirea

gi prezentarea

in conformitate cu cerintele OMFP nr 180212014 pentru

administratorilor

Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

raporlului
aprobarea

si

situatiile

financiare anuale consolidate punctul 489-492 care sa nu contind denaturari
semnificative gi pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar
pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari
semnificative datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raporlul
administratorilor

.

In legatura cu rapoftul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit
raportul administratorilor anexat situatiilor financrare individuale si rapoftam ca:

In raporlul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente

in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile

financiare

individuale anexate.

Raporlul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificative informatiile cerute de OMFP 180212014 punctele 489-492 din
Reglementdrile contabile privind situatiile financiare anuale individuale

si

situatiile

financiare anuale consolidate.

ln baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 cu privire la societate si

la

mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa
fie eronate semnificativ.
Conducerea societdtii a furnizat toate explicaliile si informatiile cerute de auditor.
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in opinia noastr6, situaliile financiare prezintd in mod fidel sub toate aspectele
semnificative pozilia financiard a S C LACTA S.A, GIURGIU la 31 12.2016 gi a
performantei sale financiare pentru anul care s-a incheiat la aceastd datd in
conformitate

cu prevederile OMFP 180212014 pentru

aprobarea Reglementdrilor

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate.

Acest rapoft este pentru uzul Ministerului Finantelor Publice precum si pentru
uzul altor utilizatori.

Auditor Financiar Panaite Sorin
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
CIF 20294300, Autorizatie CAFR nr.4169
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