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Către, 
Consiliul de administraţie al  
S.C. DAFORA S.A.  

MEDIAŞ 

 

 
Raportul auditorului independent  

 
Urmare solicitării dvs am întreprins procedurile necesare pentru verificarea respectării 
reglementărilor Legii 297/2004, în privinţa tranzacţiilor de peste 50.000 Euro raportate ca fiind 
încheiate cu acţionarii care deţin controlul sau cu persoane implicate cu aceştia pe parcursul 
semestrului II 2008. 
 
Am efectuat misiunea în baza ISAE 3000 “Standardul Internaţional pentru Misiuni de 

asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. Acest 
standard cere auditorului efectuarea unor proceduri suficiente pentru a obţine o asigurare limitată 
cu privire la obiectivul acestor proceduri. Întrucât procedurile întreprinse nu constituie un audit 
şi nici o revizuire a situaţiilor financiare sau a oricăror părţi ale acestora nu exprimam o opinie 
de audit sau de revizuire limitată. 
 
Contractele au fost raportate de conducere prin Rapoartele curente transmise către CNVM sub 
numerele D 4127/07.07.08, D 4362/17.07.08,  D 5118/28.08.08 şi D FN/26.11.08. 
Procedurile aplicate numai tranzacţiilor raportate sunt următoarele: 
 
1. Obţinerea contractelor cuprinse în Lista contractelor raportate 
2. Concilierea detaliilor contractelor raportate cu textul acestora 
3. Revizuirea contractelor din punct de vedere  al întocmirii 
4. Înţelegerea modului de stabilire a relaţiei contractuale raportate 
5. Înţelegerea problematicii încheierii contractelor privind tranzacţii de peste 50.000 Euro cu 

acţionarii care deţin controlul sau cu persoane implicate cu aceştia. 
 
Rezultatele procedurilor întreprinse sunt: 
 
1. Am obţinut  Situaţia centralizatoare a contractelor, conform căreia societatea  a raportat un 

număr de 9 tranzacţii cu acţionarii care deţin controlul sau cu persoane implicate cu aceştia. 
2. Am obţinut şi revizuit contractele raportate pentru verificarea autorizării lor de persoanele 

competente. 
3. Am revizuit contractele pentru a ne convinge dacă au fost prevăzute următoarele elemente: 

părţile contractante, data încheierii, natura actului juridic, descrierea obiectului, valoarea 
totală a contractului, creanţele reciproce, garanţii constituite, termene şi modalităţi de plată.  

4. Conducerea declară că preţurile stabilite în tranzacţiile cu acţionarii care deţin controlul şi cu 
persoanele implicate cu aceştia sunt acceptate de ambele părţi contractante şi că sunt preţuri 
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de piaţă. În derularea acestor tranzacţii entitatea respectă o politică internă, dar această 
politică nu este formalizată. 
 

 
Cu excepţia celor subliniate la punctele 1-4 de mai sus nu am constatat nimic care să ne facă să 

credem că: 

 
1. Tranzacţiile raportate nu sunt în conformitate cu contractele încheiate. 
2. Contractele nu sunt întocmite şi semnate conform reglementărilor legale. 
3. Preţurile tranzacţiilor nu au fost acceptate de părţi în funcţie de natura produselor şi/sau 

serviciilor contractate. 
 
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 

2006, privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare şi nu poate 
fi utilizat decât în acest scop.  
  
s.c. Mureşan Dragoş Apostol s.r.l. 
 
Cluj-Napoca, la 25.01.09 
 
  

 
 


