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RAPORT 

DE AUDIT FINANCIAR ŞI CERTIFICARE 

A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT  

LA 31 DECEMBRIE 2012 

 

 

1. Potrivit reglementărilor legale în vigoare, am procedat la auditarea situaţiilor 

financiare anuale ale societăţii SINTOFARM S.A pentru exerciţiul încheiat la 

31.12.2012, întocmite conform reglementărilor româneşti de contabilitate conforme cu 

Directivele Europene, care se referă la: 

          RON 

- Capitaluri proprii 9.709.587 

- Cifra de afaceri 6.528.707 

- Rezultatul net al exerciţiului 1.080.475 

 

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii. 

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie 

asupra acestor conturi anuale. 

2. Noi am auditat Situaţiile Financiare amintite în paragraful 1 în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Audit (“ISA”). Aceste standarde cer ca noi să planificăm 

şi să efectuăm auditul astfel încât să obţinem toate informaţiile şi explicaţiile pe care le 

considerăm necesare pentru a obţine o asigurare satisfăcătoare că situaţiile financiare 

nu conţin erori materiale. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a 

documentelor suport ale sumelor prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, 

de asemenea, atât evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative 

făcute de conducere, cât şi a prezentării generale a situaţiilor financiare. Considerăm 

că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. 

3. În opinia noastră, situaţiile financiare menţionate în primul paragraf reflectă în mod 

fidel patrimoniul, situaţia financiară şi performanţele financiare ale societăţii la 31 

decembrie 2012 în conformitate cu reglementările româneşti de contabilitate conforme 

cu directivele europene.  
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4. În conformitate cu OMFP 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene am examinat informaţiile furnizate în cadrul 

Raportului Administratorilor societăţii comerciale SINTOFARM S.A. şi a gradului de 

conformitate a acestuia cu situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2012. 

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. Informaţiile financiare 

prezentate în raportul administratorilor sunt îm concordanţă cu informaţiile prezentate 

în situaţiile financiare alăturate. 

 

 

 

 

 

Bucureşti 18 martie 2013, 

 

 

C  E  N  Z  O  R  I , 

DRAGOMIR FLORENTINA Palade Lavinia LENUŢA PETRE 

Tablou CECCAR  Tablou CECCAR Tablou CECCAR 

25683 20250  10460 

 


