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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Citre
CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV
Asociat unic al

REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT RA
BRASOV

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale REGIEI PUBLICE LOCALE A
PADURILOR KRONSTADT RA BRASOV(,,Regia"),la data de 31.12.2017
care cuprind bilanlul, contul de profit gi pierdere, date informative si situatia
activelor imobilizate.

Situaliile financiare menlionate se refer[ la:

Bilanful contabil
din care:

Total capitaluri proprii

18.643.98s

Profit

Rezurltatul exercitiului fi nanciar

t.867 .067

In sintezS, sunt prezentate capitaturile proprii qi contul
a. Capitaluri proprii

Explicatii

de

projit Si piedere:

01.01.2017

31,12.2017

I Capital si rezerve
1. Patrimoniul regiei

II Prime de capital
III Rezerve din reevaluare
IV Rezerve total
V Profitul sau pierderea reportati
VI Profitul sau pierderea exercifiului
financiar
- profit

84
0

84

9r3.473
12.668.120

1.999.t89
ts.119.199

2.214.st8

1.867.067

16.2s3.90r

18.643.3 85

0

- pierdere

Capitaluri proprii - total
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b. Contul de profit gi pierdere

lei

Explicatii
Venituri din explo atare
Cheltuieli de exploatare
Reazultat din expl. - profit
- pierdere
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat din fin. - profit
pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat
- profit
- pierdere

brut

Impozit profit
Rezultatul net

2.

- profit
- piedere

01.01.2017

t3.697.752

tt.t47.966
2.549.786

31.12.2017
12.308.995
10.161.472
2.147.523

44.152
3.589
40.563

2t.749

0

0
0
0

3138
18.61 I

0

0

t3.741.904
.151.555
2.s90.349

11

t2.330744
10.164.610

2.t66.t34

375.83 r

299.067

2.2t4.st8

t.867.067

ucerii pentr u intocmirea s ituutiilor financiare
Conducerea este responsabilS pentru intocmirea situaliilor financiare care
sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 180212014 si pentru
acel control intern pe care conducerea iI considera necesar pentru a permite
intocmirea de situalii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate
fie de fraudd, fie de eroare.
In intocmirea situatiilor finanaciare,conducerea este responsabila pentru
evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea,pentru
prezentareadaca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea
activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii,cu
exceptia cazului in care condu;erea fie intentioneaza ca lichideze Regia sau
sa opreasca operatiunile,fie nu are nicio alta alternativa realista rn afara
Re sp

o n s a b iI

itutea

co nd

acestora.

3. Responsabilitstea suditorul ui

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind
masura in care situatiile financiare,in ansamblu,sunt lipsite de denaturari
semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui
raport al auditorului care include opinia noastra.Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare,dar nu este o garantie a faptului ca un
audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativa, daca aceasta exista.Denaturarile pot fi
de frauda, fie
de eroare si sunt considerate semnificative daca se
iza, in mod
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ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile
economice ale utilizatorilor, luate inbaza acestor situatii financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA ,exercitam rationamentul
profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.De
rezonabil,

asemenea:

r

o
o

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a
situatiilor financiare, catzata fie de frauda, fie de eroare,
proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la
respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate
pentru a fumiza o bazap3ntry opinia noastra.Riscul de nedetectare
a unel denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat
decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de
eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals,
omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intem.
Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si
caracterul rezonabil al estimarilor contabile si aI prezentarilor
aferente de informatri reaLizate de conducere.
Evaluam in ansamblu 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.

4. Opinia auditorului

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela
a pozitiei financiare a Regiei Ia data de 31 decembrie 2017 precum si
rezultatul operatiunilor sale in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr.l802l20l4 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile firnanciare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate,cu modificarile ulterioare ("OMFP
nr.1802/2014").

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu

Standardele
('olsA").Suntem independenti fata de Regie,

lnternationale de Audit
conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul

situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit

celelalte

responsabilitati de etica profesionala, conform ecestcr cerinte.Credem
ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a furniza obaza pentru opinia noastra.
5.

Alte tspecle

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului
Regiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta
asociatului Regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un rapoft
de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu
de Regie si de
acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat
sau pentru
asociatul acesteia, pentru auditul nostru, pentru acr
opinia formata.
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Atragem atentia asupra faptului ca, in Romania, legislatia fiscala este in
continua evolutie si schimbare. In acest context, exista posibilitatea unor
interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor si
de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in
conturile care va sunt prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei
mai bune intrepretari a dispozitiilor fiscale in vigoare la acel moment.
6. A lte i nfo r m atii- R ap o rt ul
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Alte informatii includ Raportul administratorilor.Administratorii

sunt

responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in
conformitate cu OMFP nr.1802120 l4,punctele 482-492 din Reglementarile
contabile privind situatiile financiare anuale individuale
situatiile
financiare consolidate si pentru acel control intern pe care administratorul il
considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului
administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative,datorate fraudei
sau erorii.

si

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina
parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire
administratorilor.

I la 4 si nu face

la situatiile financiare nu acopera Raportul

In

legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim
Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista
neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile
financiare.

ln

baza activitati i desfasurate,raportam ca :

a)

in Raportul administratorilor nu am identificat infi:rmatii care sa nu
fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile
prezentate in situatiile financiare anexate;

b)

Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate
aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.180212014,
punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul
auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la
data de 3 I decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia,
nu arrr identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care
sa fie eronate semnificativ.
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