












































































































                                          

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

ASUPRA 

SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2018 

ale societatii comerciale 

MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN 

Către Acţionarii Societăţii MORARIT PANIFICATIE SA 

Opinie 
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii MORARIT 

PANIFICATIE SA Roman (“Societatea”), cu sediul social in Roman, strada 
Magurei nr 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 2053818 care 
cuprind bilanţul la data de 31  decembrie 2018 şi contul de profit şi pierdere, 
situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 
exerciţiul financiar încheiat la această data, precum si un sumar al politicilor 
contabile semnificative si notele explicative.   

2. Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel: 

• Activ net/Total capitaluri proprii:                3.833.070 lei 
• Profitul net al exerciţiului financiar:                339.687  lei 

3.În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera sunt întocmite, sub 
toate aspectele semnificative si prezintă poziţia financiară a Societăţii la 31 
decembrie 2018, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru 
exercitiul financiar incheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 
1802”). 

Baza pentru opinie 
4. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”) si Legea nr 
162/2017 (“Legea”).  Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt 
descrise detaliat în secţiunea “Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul 
Situaţiilor Financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenţi faţă de 
Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesionişti (“Codul 
IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu 
cerinţele de etică relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv 
Legea şi ne-am îndeplinit responsabilităţile în ceea ce priveşte etica, în conformitate 
cu aceste cerinţe şi  conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care 
le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de 
audit. 
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Alte aspecte  
5. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul 
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe 
care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In 
masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata 
de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest 
raport sau pentru opinia formata.  
  
Alte informatii - Raportul administratorilor 

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor 
informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind  
situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia 
nefinanciara. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii 
si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu 
exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in 
acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente 
cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul 
auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost 
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMF 1802, punctele 
489-492.  

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noastra: 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor  pentru exercitiul 
financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in 
concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in 
conformitate cu  OMF 1802, punctele 489-492; 

In plus, in baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul 
acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul 
financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018,  ni se cere sa raportam daca am 
identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de 
raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabilităţile Conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru 
Situaţiile Financiare 

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare 
care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMF 1802/2014 si pentru acel 
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control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea 
de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 
eroare. 

8. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea 
capacităţii Societăţii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, 
a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe 
baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza 
sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa 
realista in afara acestora. 

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

Responsabilităţile Auditorului intr-un Audit al  Situaţiilor Financiare  

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul 
profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De 
asemenea: 

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

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de 
proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societatii ; 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul 
rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către 
conducere ; 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către 
conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe 
baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu 
privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative 
privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care 
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concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem 
atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne 
modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit 
obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente 
sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 

• Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta 
tranzactiile si evenimentele  care stau la baza acestora intr-o maniera care sa 
rezulte intr-o prezentare fidela. 

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, 
aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele 
constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care 
le identificăm pe parcursul auditului. 

Auditor financiar, 
jur.ec. Aurelian Constantin 
Membru Camera Auditorilor Financiari , autorizatia nr 1779/2006 

In numele: 

LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI 
Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati 
Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr  1047/2011  

Roman, 
15 aprilie 2019 
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