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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Către Acţionarii M I N D O S.A. D O R O H O I 

Opinia 

1. Am auditat Situaţiile financiare individuale ale Societăţii MINDO S.A. 
DOROHOI(„Societatea"), care cuprind Bilanţ la data de 31 decembrie 2016, Contul de 
profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie 
aferente exerciţiului încheiat la această dată şi notele la situaţiile financiare, inclusiv un 
sumar al politicilor contabile semnificative. 

Situaţiile financiare menţionate se referă la: 
• Total capitaluri proprii: 8.180.935 lei 
• Cifra de afaceri netă 29.630.611 lei 
• Rezultatul net al exerciţiului financiar, pierdere: 1.421.929 lei 

2. In opinia noastră, Situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2016 precum şi a rezultatului operaţiunilor 
sale pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările ulterioare. 

Baza pentru opinie 

3. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit(ISA). 
Suntem independenţi faţă de Societate conform cerinţelor de etică profesională relevante 
pentru auditul situaţiilor financiare în România şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi 
de etică profesională, conform acestor cerinţe. Credem că probele de audit pe care le-am 
obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

Alte informaţii - Raportul administratorilor 

4 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea Raportului 
administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentr aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale 
consolidate şi pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru 
a permite întocmirea şi prezentarea Raportului administratorilor care să nu conţină 
denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

5. In legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Ranortul administratorilor şi, în 



acest demers, să apreciem dacă există neconcordanţe semnificative între Raportul 
administratorilor şi situaţiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate 
aspectele semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din 
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi dacă în baza 
cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare cu 
privire la Societate şi la mediul acesteia, informaţiile incluse in Raportul administratorilor 
sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. In baza 
activităţii desfăşurate, raportăm că: 

a) în Raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie în concordanţă, 
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, punctele 489-492 din Reglementările contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. 

în plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor 
financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la 
Societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în Raportul 
administratorilor care să fie eronate semnificativ. 

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru 
situaţiile financiare individuale 

A 

6. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare care să 
ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 şi pentru acel control intern 
pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare 
lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

< 

7 In întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea 
capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza 
continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze 
Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara 
acestora 

8. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea 
procesului de raportare financiară al Societăţii. 

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situatiilor financiare individuale 

9. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 
situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de 
fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o 
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, 
fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod 
rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale 
utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare. 



10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi 
menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, 
cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca 
răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate 
pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei 
denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi 
evitarea controlului intern. 

• înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri 
de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către 
conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către 
conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza 
probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la 
evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind 
capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. Concluziile noastre se bazeaza 
pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, 
evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare 
activitatea în baza principiului continuităţii activităţii. 

• Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, 
inclusiv al prezentărilor de informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă 
tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră are să 
rezulte într-o prezentare fidelă. 

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată 
şr programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv 
orice deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul 
auditului. 

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România 
Certificat nr. 888/2001 
Dorohoi 
07aprilie 2017 


